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I. ZAMAWIAJĄCY  
 

1. Gmina Jarocin 
Jarocin 159 

37-405 Jarocin  

województwo podkarpackie 

NIP 602 00 18 288 , REGON 830409399 

tel. (0 15) 871-31-41; fax (0 15) 871-31-38   

strona internetowa: www.jarocin.bip.gmina.pl. 

e-mail: jarocin@kki.pl  

2. Postępowanie prowadzone pod nazwą:  

„Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego  przy boisku w Jarocinie.” 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45000000-7 - Roboty budowlane, 

45330000-9 - Robot y instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45220000-5 - Robot y inżynieryjne i budowlane, 

45262522-6 -  roboty murarskie 

45261100-5 -  wykonanie konstrukcji dachu 

45261210-9 -  wykonanie pokrycia dachowego 

45410000-4 -  tynkowanie 

45442100-8 -  roboty malarskie 

45431200-9 -  kładzenie glazury 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 

zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2479). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody 

i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji zasilającej energii elektrycznej przy 

boisku sportowym w Jarocinie dz. nr 904/4 oraz część 904/8, 890/1,979/1. Budynek 

II-kondygnacyjny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolnostojący wybudowany 

http://www.jarocin.bip.gmina.pl/
mailto:jarocin@kki.pl


 w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków poryzowanych gr.25cm 

ocieplonych styropianem (15 cm). Dach ocieplony wełną mineralną (30 cm). Stolarka 

okienna i drzwiowa energooszczędna. Ogrzewanie konwektorami elektrycznymi. 
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Woda ciepła przygotowywana będzie 

 w dwóch zasobnikach ciepłej wody o pojemności 500L każdy. 

2.  Zestawienie danych technicznych 

Ilość kondygnacji 2 

- powierzchnia użytkowa 173,7 m2 

- powierzchnia całkowita 244,2 m2 

- powierzchnia zabudowy 149,7 m2 

- wysokość 9,15 m 

- szerokość 9,95 m 

- długość 15,05 m 

Wyposażenie instalacyjne: 

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- instalacja wod-kan., 

- instalacja C.O. 

- wentylacji mechanicznej. 

- instalacja elektryczna i fotowoltaiczna 

3.  Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera, projekt budowlano-wykonawczy, 

specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Wymienione 

dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 

 

UWAGA: Załączone do dokumentacji przedmiary robót nie stanowią elementu 

dokumentacji projektowej   mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót 

wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień. 

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.  

Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN i normom branżowym. 

 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie okazać w stosunku do 

wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną. 

5. Całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia 

dostarcza Wykonawca. Należy przyjąć materiały i urządzenia zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót lub inne o co najmniej takich 

samych lub lepszych parametrach. 

6. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót  i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub 

urządzeń przyjętych do wyceny. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów  

i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały 

i urządzenia  muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego 

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień 

dotyczących treści oferty. 

 



 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 

 podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-22, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie pzp – do 

potwierdzenia oświadczeniem do oferty – załącznik nr 3 do SIWZ, 

 podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy pzp (należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 

r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia – do potwierdzenia oświadczeniem 

składanym w terminie do 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji „z otwarcia ofert”, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. 

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

w postępowaniu w zakresie: 

a. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający odstępuje od opisu warunku.  

 

b.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

 

Zamawiający odstępuje od opisu warunku.  

 

 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej 

 Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na 

budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 

publicznej o wartości robót minimum 500.000,00 zł brutto - wg. załącznika nr 

2 do SIWZ 

 

 Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.;  

kierownika budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od 

dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót;  

kierownika robót – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  



w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie: co 

najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia 

zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; 

kierownik robót – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co 

najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia 

zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.  

 

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zatrudnić 

wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość 

wykonanych prac.  

UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, 

poz. 394 z późn. zm.). 

 

3.Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów:  

 

1) 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 innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe 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 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 

ustawy Pzp.  

4) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a 

ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.  

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  



7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została 

wybrana, zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 

przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 3 i 4 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, 

spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

3. 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 dołączonym do oferty oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1, 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w 

dołączonym do oferty oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1 sporządzonym według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych 

w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada 

oświadczenia wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 

1 ustawy. 

6.  Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 
VII. 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 PZP. 

 



1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: 

a) wykazu 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 -  załącznik nr 2 do SIWZ, oraz 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. Dowodami 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 – w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku określonego w SIWZ, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

 o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień  

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku określonego w SIWZ – załącznik Nr 6 do SIWZ. 

2) Dowodami o których mowa w pkt VII ust. 1) lit a) są: 

a) referencje/poświadczenie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane; 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust. a. 

 
VIII. INNE DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ. 

 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

(konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, 

 o których mowa w pkt V ust. 3 ppkt  5, na podstawie których wykonawca udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów – wg. załącznika nr 9 do SIWZ 



3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 

1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców 

 w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo 

do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost  

z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do 

reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów 

ustaw; 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących  

w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez 

Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę 

wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego;  

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 

3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

gwarancji i rękojmi; 

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

 

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy 

kierować na adres:  

Gmina Jarocin 

Jarocin 159  

37-405 Jarocin 
 lub adres e-mail: dkutyla@gminajarocin.pl  

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą 

elektroniczną.  

mailto:dkutyla@gminajarocin.pl


3. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiający i wykonawcy przekazują 

sobie w formie pisemnej lub na adres e-mail. W przypadku przekazania oświadczeń, 

zawiadomień, informacji oraz wniosków e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz  

z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna.  

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli 

wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ zamawiający przekaże wykonawcom (bez 

ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ, tj. www.jarocin.bip.gmina.pl 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Andrzej Kata 

5. 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. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do 

zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień publicznych oraz na stronie internetowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 

3 ustawy Pzp.  

 

X. WADIUM 

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych).  

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje 

wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone  

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 z dopiskiem: 

Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-

socjalnego  przy boisku w Jarocinie.” 
2. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 

3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 

4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie 

związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na 

okres 30 dni, licząc od daty składania ofert –termin związania ofertą. 

http://www.jarocin.bip.gmina.pl/


5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, 

najpóźniej do dnia 26.02.2019r do godz.11.00 

6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  

z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 

25a ust. 1, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, 

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. 

 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. 

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.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty wadium.  

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania Ofertą jest dopuszczalna tylko 

 z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania Ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy 

wyłącznie Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na 

ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język  

polski. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie. 

5.Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: 

a)nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159 

b)nazwa i adres Wykonawcy, 



c)napis:  

Oferta na zadanie: 

„Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego  przy boisku w Jarocinie.”. 

Nie otwierać przed dniem 26.02.2019r., godz. 11:15” 

6. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz 

oświadczenia:  

6.1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) –w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

6.3. Dowód wniesienia wadium. 

6.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej). 

6.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

pełnomocnika. 

7. Pełnomocnictwo, o którym mowa  powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.poz.2291 z późn.zm).  

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

upoważnionej. 

9. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, 

ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji 

oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

10.Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich 

otwierania. 

11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  

w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł 

w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy PZP.. W tym przypadku powinien ją oznaczyć  

w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. 

w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE 

TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST 4 USTAWY O 

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM 

UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. 

13. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym 

konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 

 w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana  

i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta 



złożona  

w postępowaniu przetargowym).  

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu 

oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, 

 a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 
 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2. Cena oferty ma charakter ryczałtowy. 

3. Cena oferty powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie: 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, oględzin terenu budowy (o ile prowadzono), uzgodnień, opinii, opisu 

przedmiotu zamówienia wskazanego w Specyfikacji, w tym postanowień umowy. Cena 

ofertowa winna uwzględniać również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne 

okoliczności mające wpływ na wysokość ceny, w szczególności należne wynagrodzenie 

na rzecz podwykonawców zarówno robót budowlanych jak i wymaganych usług i dostaw, 

a także obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu 

z tytułu niniejszego zamówienia, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, 

nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, jak również 

koszty usług i robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz koszty robót 

przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt 

zorganizowania placu budowy, koszty obsługi geologicznej i geodezyjnej. 

4. Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej, są materiałem 

pomocniczym i poglądowym, dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia 

Wykonawcy obliczenia ceny oferty, bądź też ewentualnej możliwości rozliczenia robót  

w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia lub odstąpienia od umowy. Podane  

w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. 

5. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót oraz przedmiary robót i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym 

trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. 

6. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie 

wymagania i zobowiązania zawarte w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane, 

 i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.  

7. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

8. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 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.  



XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Jarocin, 37-405 

Jarocin 159 ,sekretariat, w terminie do dnia 26.02.2019r.do godz.11.00. 

2.Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 

3.Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 26.02.2019r.godz.11.15. w  Urzędu Gminy            

w Jarocinie. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące : 

a)kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b)firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

 w ofertach, 
 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT. 

 

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

 z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:  

1) Najniższa Cena (C):        waga kryterium – 60%, 

2) Okres gwarancji (G):      waga kryterium – 40%, 

3. Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C). 

 Porównywaną ceną będzie cena brutto. 

 W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =  Ci

C min

  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Najniższa Cena". 

 

4. Zasady oceny kryterium Okres gwarancji (G). 

W przypadku kryterium „Okres gwarancji”, Wykonawca zobowiązany jest wskazać  

w składanej ofercie oferowany okres gwarancji dla wykonanych robót budowlanych.  

 

Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco: 

1)  za zaoferowanie okresu gwarancji 24 m-ce – 0 pkt, 

2)  za zaoferowanie okresu gwarancji 36 m-cy - 10 pkt, 

3)  za zaoferowanie okresu gwarancji 48 m-cy - 25 pkt,  

4)  za zaoferowanie okresu gwarancji 60 m-cy - 40 pkt. 

 

6. Ostateczna ocena punktowa Oferty. 



Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 

wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne 

kryteria: 

 

Pi = Σ Pi (X) 

gdzie: 

Pi ocena punktowa Oferty "i"; 

Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy PZP, w toku badania i oceny ofert może żądać 

od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem pkt.  

7.1.Zamawiający poprawia w ofercie: 

a)oczywiste omyłki pisarskie, 

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.2.Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy PZP odrzuca ofertę jeżeli: 

a)jest niezgodna z ustawą, 

b)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3, 

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

nieuczciwej konkurencji, 

d)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f)zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g)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 ustawy PZP, 

h)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7.3.Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco  

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

8.Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans w/w kryteriów, Zamawiający 

spośród tych Ofert wybierze Ofertę z niższą ceną. 

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 



1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony  

w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 

złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy 

wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych  

w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy. 

3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie pzp. 

4. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 

ubezpieczenie robót i budowy przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, od wszelkich szkód mogących powstać w wyniku realizacji 

robót i budowy lub zostać spowodowane nienależytym wykonaniem umowy; 

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć 

dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt 8 SIWZ. 

5. Niedopełnienie obowiązków wymienionych w ppkt 4. 1) - 3) powyżej będzie skutkować 

odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

1. Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej 

w ofercie przez Wykonawcę. 

2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu 

związania Ofertą.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 



2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 

4) 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.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich 

siedzib; 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 

zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu; 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem; 

d) kwotę gwarancji lub poręczenia; 

e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, 

f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

6) 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 pzp. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 

149 ustawy pzp. 

8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach 

wymienionych w art. 148 ust 1 ustawy pzp. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią 

załącznika nr 7 do SIWZ – Projektu Umowy), tj. od daty wystawienia (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości Robót.  

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIX. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

XX. INFORMACJEDOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 



Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWSTWA 

1.Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.  

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

3. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał  

-o ile są już znane  

-nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje usługi. 

Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację  

usługi. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych 

w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4.Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  

w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy. 

5.Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

-wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w  SIWZ  

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców  

-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie  

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej 

oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są 

zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto  

dla udokumentowania tego faktu, na każde pisemne wezwanie  

Zamawiającego, wykonawca/podwykonawca, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania, 

przedstawi zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują. 

6.Wykonawca w pełni odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

podwykonawcy jak zadziałania i zaniechania własne. 

8.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy wraz z fakturą za wykonaną usługę należy 

przedłożyć dowód zapłaty podwykonawcy należnej mu kwoty. 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1.Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  



zamawiającego przepisów ustawy Pzp. przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2.Zgodnie z art.180.ust.1. ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c)odrzucenia oferty odwołującego. 

4.W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 

a)w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 

PZP, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b)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; 

c)wobec innych czynności niż określone powyżej w ust. 4 pkt. a) i b) SIWZ w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

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. 

7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8.Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 

dnia otrzymania 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. 

9.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI. (art. 

179-198) ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP). 

XXIII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji 

świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych 

wymagań w tym zakresie. 

XXIV. INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM 

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 wykaz robót 

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy przesłanki wykluczenia 

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 

Załącznik nr 6 wykaz osób 



Załącznik nr 7 projekt umowy 

Załącznik nr 8 RODO 

Załącznik nr 9 zobowiązanie 


