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Domanice , dnia 28.03.2018r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek
świetlicy wiejskiej,,

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
GMINA Domanice
Domanice 52
08 – 113 Domanice
tel./, fax. (025) 6312982
adres e – mail: ugdomanice@wp.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy PZP z dnia 29
stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą”
art. 39 o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Przetarg prowadzony z zastosowaniem procedury odwróconej, w trybie o którym mowa w art. 24aa
Ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ; Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego
budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej
I. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
3.1.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej.
Budynek murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym konstrukcji
żelbetowej pokryty eternitem. Budynek zlokalizowany na działce nr geod. 1117, 1121/1,
1121/2.Powierzchnia zabudowy - 137,80 m2, powierzchnia użytkowa - 107,20 m2 + piwnice - 68,90
m2, kubatura budynku - 656,00m3. Wymienione zostanie pokrycie dachu z eternitu na blachę
powlekaną, wymienione zostaną obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonana zostanie
termomodernizacja budynku z płyt styropianowych z wyprawą elewacyjną systemu lekka-mokra.
Wymieniona zostanie stolarka okienna drewniana na PCV, drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
Wewnątrz pomieszczenia zostaną przebudowane i dostosowane do nowej funkcji. Rozebrane zostaną
istniejące warstwy posadzkowe i wykonane nowe z warstwami izolacyjnymi. W piwnicach posadzki
zostaną obniżone celem uzyskania wysokości użytkowej 2,20m. Wymienione zostaną tynki

wewnętrzne w łazienkach na ścianach położone zostaną płytki glazurowane. Na schodach
wejściowych zamontowany zostanie schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
1. Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
2. Przedmiarami robót opisującymi przedmiot zamówienia
UWAGA:
Zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja dotyczy całego zamówienia.
II. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Wykonawca powinien:
1) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określone w opisie
technicznym dokumentacji projektowej
2) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych
w dokumentacji projektowej,
3) prowadzić dokumentację budowy, m.in. dziennik budowy(robót),
4) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz warunkami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5) wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcie umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
6) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
7) wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, zakresie
przewidzianym przez kodeks cywilny.
8) wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie
budowy.
9) jeśli będzie wymagane wykonawca zapewni stałą i pełna obsługę geodezyjną, geologiczną dla
realizacji zadania.
10) wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielami Inwestora.
11) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić
do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
12) jeśli będzie wymagane to wykonawca zapewni udział w wykonywaniu zadania osób
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnościach, m.in. budowlana, sanitarna, elektryczna.
13) wykonać wszystkie roboty naprawcze, wykończeniowe i inne niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót
przez Inwestora,
14)wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. natężenia światła w tym
ewakuacyjnego, badanie powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, szczelności
instalacji wod.-kan. i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie,
sprawność systemów ppoż., płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń oraz wszystkich innych

badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu i przeprowadzenia odbioru obiektu przez
Inwestora zgodnie z art. 54-57 Prawa Budowlanego,
15) wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane
z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z
organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.:
robót przygotowawczych, porządkowych, naprawczych i odtworzeniowych koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków
uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.
16) opracować dokumentacje powykonawczą w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.),
min. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2 egz., kosztorys powykonawczy 2 egz.,
`17) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.
18) Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności za świadczone przez Zamawiającego
usługi w zakresie korzystania z czynników produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celów
19) Usunąć drzewa kolidujące z przebudową na które Inwestor uzyskał zgodę,
20. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy
własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich
stosowania.
Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania
parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne.
W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania
posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne,
posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte
przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej,
spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań,
produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one
spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od
wskazanych przez Zamawiającego.
Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna
rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które
to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry
wyższe niż wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia
technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równoważne".
3.3. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące:
a)
branży elektrycznej
b)
branży sanitarnej

c)
branży budowlanej
Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót
i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)
czynności.
5)
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3.5. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części.
3.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 lipca 2018 roku
5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ, jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia 200.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
1)
wykonał
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę polegającą na budowie budynku lub
przebudowie budynku lub modernizacji budynku lub remoncie budynku, o wartości tego
zadania nie niższej niż 200.000,00 złotych brutto wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty;
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego:jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i
kanalizacyjnych , elektrycznych, budowlanych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. (Wzór oświadczenia Załącznik nr A).
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23. Ustawy
5.3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.
5.4. W ramach procedury określonej w art. 24aa Ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 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.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w pkt 1

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego.
6.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, 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 warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, , Zamawiający żąda od Wykonawcy:
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 wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) 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;
c) 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. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Pzp stanowi Załącznik nr ... do SIWZ.
4.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej,

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. Termin na złożenie dokumentów nie ulega zmianie.
5.) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń,

dot. potwierdzania spełniania warunków udziału w

postępowaniu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. ) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7 ) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów,
mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.) Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i
4.5.4 należy złożyć w formie oryginału.
9.) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.

10.) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
11) Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasobach lub
sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasadach lub
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
12.) Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.
13) W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz
klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może
znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
- pisemnej,
- faksem (25) 6312982
- drogą elektroniczną d.szklarz@domanice.eu.pl
- przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Informacje dotyczące postępowania o udzielenia zamówienia publicznego będą udostępniane
na stronie internetowej Zamawiającego – www.domanice.eu.pl oraz http:bip.domanice.eu.
7.4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
W kwestiach formalno – prawnych:
Danuta Szklarz
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
tel. (25) 6312982wew. 39
d.szklarz@domanice.eu
w godzinach pracy 800-1500 .
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
8.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
MBS Zbuczyn 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170
z dopiskiem: „.,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego
na budynek świetlicy wiejskiej,,
8.6. Termin wniesienia wadium upływa dnia ............ 12.04.2018 r. o godz. 930.
8.7. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.8. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale wraz
z ofertą w oddzielnej kopercie. Nie należy oryginału dokumentu wadialnego trwale łączyć
z ofertą.
8.9. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone, jako
zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod
rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie
określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.

9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
10.2. Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
10.3. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
10.4. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny brutto – załącznik nr 1
2) Wypełnione i podpisane załączniki nr 2, nr 3
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
10.5. Stosownie do art. 36b ust. 1 Ustawy, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców, w treści oferty – załącznik nr 1.
10.6. Ofertę należy złożyć w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę
zewnętrzną należy zaadresować i następująco oznaczyć:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek
świetlicy wiejskiej,,

,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. ”

Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
10.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
10.9. Zmiany, wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jak składanie
ofert
z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52,08-113 Domanice lub
przesłać na w/w adres.
11.2. Termin składania ofert: do dnia ........12.04.2018 r. o godz. 930
11.3. Termin otwarcia ofert: dnia ............12.04.2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Domanice ,
Domanice 52, 08-113 Domanice .
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
12.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.3. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym.
12.4. Ceny należy podać w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
12.5. Oferowana przez wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji
zamówienia.
12.6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) najniższa cena – waga kryterium = 60 %
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za
realizację całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą oceniani wg poniższego wzoru:
najniższa cena
----------------------- x 60 pkt = waga kryterium
cena badanej oferty

Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
która otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty z kolejnymi wynikami otrzymają proporcjonalnie
mniejszą liczbę punktów. Oferowane ceny punktowo oceniane będą w skali 0-60 pkt.
2) Termin płatności faktury- waga kryterium = 20%
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu
zamówienia (maksymalna liczbę punktów 30). Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
7 dni – 0 pkt
14 dni – 15 pkt
21 dni – 18 pkt
30 dni – 20 pkt
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ dni określających termin
płatności faktury będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 7 dniowy termin płatności.
3) Gwarancja jakości – waga kryterium = 20%
1. Kryterium „Gwarancja jakości” na roboty objęte przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane
na podstawie gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia podanej przez
Wykonawcę w Formularzu Oferta –20% = 20 pkt
Zamawiający w kryterium „Gwarancja jakości” będzie przyznawał punkty następująco:

Lp.
1 6 i powyżej
2 5
3 4
4. 3
UWAGA:

lata

punkty
20
15
10
0 pkt

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach. Bez względu na
powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta –
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
W przypadku zaoferowania 3 letniego okresu gwarancji wykonawca nie otrzymuje punktów
w tym kryterium
13.2. Sposób oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0-100 pkt. Łączna liczba
punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów (najniższa cena + termin płatności faktury + gwarancja jakości).

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym
zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.
14.2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca wnosi w wybranej formie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10
% ceny całkowitej podanej w ofercie.
15.3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.
148 ust. 2 Ustawy.
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
MBS Zbuczyn 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170 dopiskiem: ,,Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej,,
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. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do niniejszej
specyfikacji.
16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej
warunkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
a) opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy,
b) opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający
był zobowiązany),
c) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
d) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
f) siły wyższej, klęski żywiołowej
2) zmniejszenie zakresu rzeczowego robót

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w
specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących
niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
4) Wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy
realizacji przedmiotu umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy
zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden
sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 4 ust. 1
umowy.
16.3. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę
(jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiającego.
16.4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o
charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc
nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy,
innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści umowy.
16.5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy i właściwie
umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję
techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postepowaniu
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu .
17.5. 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.
17.6.Terminy wniesienia odwołania:
17.6.1.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 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
17.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
17.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.6.1. i 17.6.2. wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI Ustawy.
17.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. Pozostałe informacje.
18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Ustawy.
18.4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
18.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
18.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, Wykonawca nie jest obowiązany
do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Załączniki:
I) Załączniki do SIWZ
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1;
2) oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 25a ust. 1 – załącznik
nr 2;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczania z art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3;
4) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
5) projekt umowy – załącznik nr 5;
6) dokumentacja branża architektoniczno – budowlana – załącznik 6;
7) dokumentacja branża elektryczna – załącznik 8;
8) dokumentacja branża sanitarna – załącznik 9;
II) Załączniki dla Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
1) doświadczenie zawodowe (wykaz robót budowlanych) – załącznik nr A;
2) wykaz osób-ten załącznik trzeba dołączyć
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