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 Krasnystaw, dnia 08.02.2019 r. 

SOSW.321.1.2019                   

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

22 – 300 Krasnystaw ul. PCK 2 

tel. (82) 576 23 08, fax 576 23 08 w.108 

e-mail: soswkrasnystaw@poczta.onte.pl 

strona internetowa: www.soswkrasnystaw.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) tj.o wartości poniżej 5.225.000 euro (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2263). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień  

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane  

Kod CPV 45422000- 1 Roboty ciesielskie 

Kod CPV 45261200- 6 Wykonywanie pokryć dachowych 

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynków 

Kod CPV 45410000 – 4 Tynkowanie 

3.2. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu 

wieńczącego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: prace budowlane związane z wykonaniem wymiany pokrycia 

dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego w budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie.  

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: przedmiar robót.  

3.4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć 

jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

3.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. 

3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca  oferuje okres 

gwarancji dłuższy niż minimalny wymagany w SIWZ, winien oferowany okres gwarancji wpisać do 

Formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres 

wymagany w SIWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „gwarancja”, zgodnie z zasadami 
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określonymi w pkt 13 SIWZ. Brak informacji dotyczącej okresu gwarancji w formularzu ofertowym nie 

powoduje niezgodności oferty z SIWZ i traktowane będzie jako udzielenie gwarancji na minimalny okres tj. 

36 miesięcy. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.08.2019 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

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

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamówieniu. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące: 

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

z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

5.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.   

5.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5.2.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

5.2.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny, w zakresie dotyczącym posiadania kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 350000,00 zł. 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, z których każda polegała na wykonaniu prac remontowych 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

b) dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o minimalnym 

doświadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy. 

5.3.4. Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi wydane przed wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
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dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi wymagane dla robót objętych opisem przedmiotu 

zamówienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1202), tj. ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), w przypadku, gdy 

wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi, określone w art. 12a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). 

5.3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

5.3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w pkt 5.3.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3. SIWZ. 

5.3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

publicznego; 
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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. 

5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4 SIWZ. 

5.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4 

SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a Pzp. 

5.4. Podstawy wykluczenia 

5.4.1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 

wykonawcę: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176), 

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

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” , 

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

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

zamówienie publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

5.4.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 

również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

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

− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 

ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5.5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jeżeli nie 

upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 

i w ust. 5 pkt 5-7 Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia kub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna. 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 5.4.1. ppkt 2) i 3), ppkt 5) ÷ 9) oraz pkt 5.4.2., 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
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rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 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 przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.6. 

5.8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania, wykonawca przedkłada wstępne oświadczenie (wzór zał. nr 2). 

6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także odrębne oświadczenia (wzór zał. nr 2) dla 

każdego z tych podmiotów. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (wzór zał. nr 2) 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.4. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, 

na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia (wzór zał. nr 2) dla tych 

podwykonawców. 

6.5. Dokumenty wskazane w pkt 6.2., 6.3., i 6.4. muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

6.6. W treści oświadczenia (wzór zał. nr 2) należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia  

o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie 

miało wpływu na ocenę oferty.  

6.7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):  

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż  

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  celem potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej opisanego w pkt 5.3.2.; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
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podmiotów na rzecz których te roboty 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 obiektywnych charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, celem potwierdzenia spełniania warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w pkt 5.3.3. a); 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, celem potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej opisanego w pkt 5.3.3. b). 

6.8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do 

wykluczenia): 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

4) 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 Pzp, 

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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6.8.1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ:  

1)  ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2)  ppkt 2)÷4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w pkt 6.9. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

6.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 

6.8. ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
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oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 

14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 

Pzp. 

6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4 SIWZ.  

6.17. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4 

SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a Pzp. 

6.18. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca „spełnia” 

albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu. 

6.19. Zamawiający wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak 

podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.21. 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. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH 
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OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, w taki sposób, że mógł 

się z nimi zapoznać, przed upływem terminu. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu i urządzeń 

elektronicznych do odbioru poczty e-mail. 

7.4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania  zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru 

faksu lub adresu e-mail. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres, faks bądź adres e-mail 

wykonawcy będzie uznana za skutecznie dostarczoną temu wykonawcy.    

7.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, kierując swoje 

zapytania w sposób przewidziany w pkt 7.1. 

7.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronie 

internetowej pod adresem:www.soswkrasnystaw.pl. 

7.8. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania im wyjaśnień (wyłącznie 

drogą elektroniczną) jest  Beata Korszla – tel. 600036584 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wadium.  

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

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

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta,  

z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

9.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, 

o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
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10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

10.2. Wykonawca składa jedną ofertę (zgodnie z art. 82 pkt 1) w języku polskim, pismem czytelnym oraz 

podpisaną własnoręcznie przez osobę uprawnioną (formularz oferty zał. nr 1). Zamawiający uznaje, że 

podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a 

jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

10.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) 

albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę 

albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w  oryginale. 

10.5. Dokumenty wymagane w SIWZ, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

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

poświadczone zgodnie z pkt 10.5. 

10.7. Oferta, oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

10.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

10.8. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. 

10.9. Ofertę należy złożyć w kopercie lub w innym opakowaniu, zamkniętą w taki sposób, aby nie budziło to 

żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 

nieupoważnione. Koperta lub inne opakowanie powinna być oznaczona napisami „Wymiana pokrycia 

dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego” i „Nie otwierać przed 26.02.2019 r. 

godz. 10:30” z nazwą i adresem Wykonawcy. 

10.10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

10.11. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby uprawnionej do podpisywania oferty. 

10.12. Zaleca się, aby wykonawca trwale zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
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10.13. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

ponosi wykonawca.  

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

10.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia 

wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. Z treści oświadczenia o wycofaniu oferty musi 

wynikać, że oświadczenie dotyczy wycofania oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na zadanie 

opisane w SIWZ. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert (art. 46 ust. 2 Pzp). 

10.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu. Zamknięta koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie: Oświadczenie  

o zmianie oferty dotyczącej zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby 

dachowej i gzymsu wieńczącego” i „Nie otwierać przed 26.02.2019r. godz. 10:30. Oświadczenie o zmianie 

oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

10.17. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie późnej niż w terminie składania ofert, 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 Prawo 

zamówień publicznych. 

10.18. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być ujawnione do wiadomości 

publicznej, wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być 

załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 

Krasnymstawie, ul. PCK 2 (sekretariat) do godz. 10:00 dnia 26.02.2019 r. 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie, ul. PCK 2 ( gabinet dyrektora). 

11.3. W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

11.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. Podanie w ofercie ceny napisanej słownie innej niż 

ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia zamawiającego prawa do ustalenia ceny oferty w toku badania ofert, 

zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny określonym w SIWZ. 

11.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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12.1. Cenę oferty należy wyliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

zasadami kosztorysowania robót budowlanych.  

12.2. Oferta powinna uwzględniać: 

1) Zakres robót określony w dokumentacji – przedmiar robót (załączniki nr 5 do SIWZ), będący podstawą do 

obliczenia ceny oferty. Załączony do SIWZ – przedmiar robót- należy traktować jako element dodatkowy, 

służący do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. 2) Wszystkie koszty, wynikające z przedmiaru robót, 

a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, zabezpieczających teren budowy, porządkowych, 

ewentualnego odtworzenia zniszczeń w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wywozu demontowanych 

części, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek oraz inne koszty wynikające z umowy, 

której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.  

12.3. Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia zestawienia planowanych prac 

(przedmiarów robót), określenia ich cen jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia. Ceny jednostkowe 

powinny obejmować koszty, o których mowa w pkt 12.2 SIWZ. W przypadku nie ujęcia w tym zestawieniu 

wszystkich robót Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego 

wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do odrzucenia oferty. 

12.4. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczo-informacyjny do opracowania kosztorysu ofertowego  

i ustalenia ceny przez Wykonawcę. Wykonawca samodzielnie sporządza przedmiar robót. 

12.5. W ofercie (formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę za realizację  

zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jego 

wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, cyfrowo i słownie. 

12.6. Cenę oferty oraz wartości składowe ceny muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.   

12.7. Wynagrodzeniem wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

12.8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami, którymi są: 

a) Cena, waga kryterium – 70 %, 

b) Gwarancja, waga kryterium – 30 %. 

13.1.1. Kryterium – Cena 

W powyższym kryterium ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) wynikająca ze zsumowania 

wszystkich pozycji formularza cenowego.  

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty 

budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku (pkt IV formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).  
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Maksymalną ilość 100 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: 

               C = cena najniższa x 100 pkt / cena danego wykonawcy 

C - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena. 

13.1.2. Kryterium – Gwarancja 

Za kryterium gwarancji wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt, które podzielone zostaną  

w następujący sposób:   

a) w przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji,  

o którym mowa w pkt 3.6. SIWZ tj. 36 miesięcy, ofercie zostanie przyznane w tym kryterium  

0 punktów bez dokonywania obliczeń, 

b) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesięcy, ofercie zostanie przyznane 50 punktów, 

c) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesięcy albo dłuższego ofercie zostanie przyznana 

maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 100 punktów.  

G - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium „gwarancja”. 

13.1.3. Obliczenie całkowitej ilości punktów 

Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona przez jego wagę 

zgodnie z poniższym wzorem: 

K= C  x 0,70 + G x 0,30 

C - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena. 

G – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium okres gwarancji. 

K – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. 

13.2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich 

wag otrzyma najwyższą punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą 

punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z niższą ceną. 

13.3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

c) kopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi osoby,  

o której mowa w pkt 5.2.4. i przynależności do Izby Budowlanej, 

d) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

e) informację dotyczącą podwykonawców, o ile są już znani, tj. nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane 

kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 
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14.2. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. 

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał się od zawarcia umowy                             

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Zamawiający uzna za uchylanie się od zawarcia umowy po dwukrotnym 

nieusprawiedliwionym niestawieniu się przez wybranego wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania 

umowy.  

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  

15.2. Wykonawca w ofercie określi formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

zgodą z art. 148 ust.1 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa  

w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w tych formach. 

15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art.148 ust. 2 

ustawy Pzp. 

15.4. Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Specjalny Ośrodek 

Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. Zamawiający wymaga aby taki zapis widniał  

w dokumencie zabezpieczenia. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż 

w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dotyczącego przedmiotowego postępowania.  

15.5. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 

stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).  

15.6. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczenia wnoszonego 

w formie innej niż w pieniądzu. 

15.7. Z zastrzeżeniem pkt 15.6., zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

15.8. Kwota, o której mowa w pkt 15.6. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

15.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: 50 8200 0008 2001 0012 3262 0009 z dopiskiem „Wymiana pokrycia 

dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego”. Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ 

środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
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15.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na 

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. 

15.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15.12. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy). 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

16.1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający zawarł warunki we wzorze umowy (zał. nr 4). 

16.2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

16.2.1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy, przez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,  

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu umowy, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

16.2.2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian 

technologicznych (roboty zamienne), o ile są korzystne dla zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia wykonawcy, pod warunkiem że są spowodowane w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy. 

16.2.3. Zamawiający przewiduje także zmianę wartości zamówienia (cena brutto) okreslonej w ofercie i w 

zawartej umowie, w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania 

umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, po 

przedłożeniu przez Wykonawcę wniosku. 
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16.3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy, w 

przypadku gdy wykonawca realizujący roboty budowlane nie wykazał w ofercie żadnego podwykonawcy, a 

warunki określone w SIWZ spełniał samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu wskazanego  

w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia 

podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ.   

16.4. W przypadku wystąpienia zmian osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

na inne spełniające warunki określone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Wykonawcy przysługuje ochrona prawna zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – Dział VI 

Środki ochrony prawnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265).  

17.2. Środki ochrony prawnej przysługują 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 Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

17.3. Ze względu na wartość zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.4. 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. 

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci  

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.. 

17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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. 

17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. 

17.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 
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17.9. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 Pzp (pkt 17.8.), nie przysługuje odwołanie,  

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp (pkt 17.3.). 

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

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

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

17.12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 

stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

17.14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

17.15. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

17.16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

17.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

17.18. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

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

od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.19. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych w odniesieniu do zamówienia podstawowego.  

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 

ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Adres poczty elektronicznej: soswkrasnystaw@poczta.onet.pl 

Adres strony internetowej:  www.soswkrasnystaw.pl 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

24. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM 

AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW,  W 

TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SPOŚRÓD 

KRYTERIÓW OCENY OFERT  BĘDĄ STOSOWANE W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH 

ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.  

26. INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ  ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W ART. 

29 UST. 3A USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 

3a ustawy.  

27. INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ  ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W ART. 

29 UST. 4 USTAWY  

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy.  

28. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI 

ZADANIA, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.  

29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 

BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 
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29.1. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może się odbywać za zgodą Zamawiającego 

wyłącznie na zasadach określonych w Tytule XVI Kodeksu cywilnego i przepisów określonych w Dziale IV 

ustawy Pzp. 

29.2. Wykonawca przedkłada zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, celem akceptacji.  

29.3. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi spełniać wymagania określone w SIWZ.   

29.4.  W przypadku o którym mowa w pkt 29.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych. 

30. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY I USŁUGI, 

KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ 

OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU 

30.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o wartości większej niż 50 000 zł. 

30.2. W przypadku o którym mowa w pkt 30.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

31. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z 

ART. 143A UST.3 

Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia należnego wykonawcy, o których mowa  

w art. 143a ust.3 ustawy.  

32. STANDARTY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91. UST.2A 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. 

33. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI 

OKREŚLONEJ W ART. 10A UST.2 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 

elektronicznego.  

34. INRORMACJA O LICZBIE 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 MAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE 

CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO 

OFERTY W WIĘKZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 

 35. INFORMACJE DODATKOWE  

35.1.  Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a ust.1 

ustawy Pzp ). 
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35.2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie przez zakłady 

pracy chronionej oraz tylko dla wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych (art. 22 ust. 2 ustawy Pzp).  

36. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ 

1) Załącznik nr 1 Formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

4) Załącznik nr 4 Wzór umowy 

5) Załącznik nr 5 Przedmiar robót 

7) Załącznik nr 6a- 6i Dokumentacja projektowa 

 
 
 
 

Treść SIWZ z załącznikami  
       ZATWIERDZAM: Beata Korszla 

 


