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wsi Kukawki i Górki  

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Wójt Gminy Przesmyki 

(-) Andrzej Skolimowski 

 

 

Przesmyki, dnia 22.08.2017 r. 

 

 

 



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki i Górki – Odnowy wsi 

Kukawki i Górki 

 

2 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Postępowanie 

prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego – wartość szacunkowa zamówienia 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000,00 euro. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach 

Kukawki i Górki – Odnowy wsi Kukawki i Górki”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kukawki zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej nr 284 obejmuje między innymi: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych 

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

c) remont pokrycia dachowego 

d) remont pomieszczeń wewnątrz 

e) wymiana instalacji elektrycznej 

f) wewnętrzne instalacje sanitarne  

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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2. Remont budynku świetlicy wiejskiej i budynku wiejskiego we wsi Górki zlokalizowanych na 

działce ewidencyjnej nr 189 obejmuje między innymi: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych 

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

c) remont pokrycia dachowego 

d) remont pomieszczeń wewnątrz 

e) instalacje elektryczne 

f) zbiornik na nieczystości ciekłe 

g) wewnętrzne instalacje sanitarne  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacjach projektowych 

branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej,  specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ. 

4. W przypadku uwag i zastrzeżeń do dokumentacji projektowej Wykonawca w trakcie 

postępowania powinien wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 

5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych, 

termin wizji loklanej należy uzgodnić z Kierownikiem Referatu Gospodaki Komunalnej 

i Inwestycji – Wiesławem Toczyskim tel. 664 425 449 w dni robocze w godz. 8:00-16:00.  

6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wymaga, aby wszystkie prace 

dotyczące robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności 

wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) były 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy 

oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub Podwykonawcy. Obowiązki 

Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy. Ww. wymagania 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45443000-4 – Roboty elewacyjne 

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45232460-4 - Roboty sanitarne  

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

11. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
  

 

4. Opis części zamówienia  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2018 r.  

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy. 
 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunku 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać: 

a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 

roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, termomodernizacji lub 

remoncie budynku o wartości co najmniej 500 000 zł brutto. 

b) dysponowaniem osobą, osobami które skieruje do realizacji zamówienia 

publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach: 

- konstrukcyjno-budowlanej, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo 

uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia 

podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu 

walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia niniejszym postępowaniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt.1 

ppkt.3 lit. a) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się 

wykonaniem wymienionego zakresu robót budowlanych, roboty budowlane nie podlegają 

sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 
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4. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp:  

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz.978 z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.233 z późn. zm.). 

 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć 

wraz z ofertą: 

1) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ 

2) Oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 

3) Oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika Nr 3 do SIWZ, 

4) Kosztorys ofertowy – wg. załącznika nr 9 do SIWZ 

5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli 

dotyczy) 

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego 

rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia 

umowy, 

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp), 

6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg 

Załącznika nr 11 do SIWZ, złożone w formie oryginału (jeżeli dotyczy). 
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UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają 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. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia 

upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 

1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 12 do 

SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego informacją o złożonych ofertach w danym postępowaniu.  

  

3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na żądanie zamawiającego – 

dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 

nich), (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi 

baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany dokument 

dla potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp). 

2) dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
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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 – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.  

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.1). Zapisy pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznika nr 5 do SIWZ), z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 6 do 

SIWZ. 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 

1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na 

podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, 
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2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w 

niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w 

Załączniku nr 3 do SIWZ, 

3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika 

nr 11 do SIWZ), które określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 

wykonawcami 

 

 

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

przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji za pomocą poczty 

elektronicznej w wersji edytowalnej i w postaci skanu dokumentu na adres  

ugprzesmyki@e-bip.pl lub drogą faksową nr. 256412311 w. 103 (potwierdzenia otrzymania 

każda ze stron ma obowiązek przesłać na żądanie drugiej strony). Informacje przekazane za 

pomocą faksu lub maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ  kierując swoje zapytania na piśmie. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do 

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

terminu na składanie ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

6. Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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9. Wymagania dotyczące wadium  

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie dziesięć 

tysięcy zł). 

2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki 

nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu 

GKIZp.271.24.2017”. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię 

polecenia przelewu. 

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). 

4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 

-   musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, 

- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu 

w specyfikacji, 

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę 

wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze 

żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela) w okolicznościach wskazanych 

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, 

- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta 

(poręczyciela). 

5. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien 

być złożony w oryginale w oddzielnej kopercie oznakowanej i opisanej w następujący sposób: 

,,Wadium w postępowaniu GKIZp.271.24.2017”. Kopia dokumentu powinna być dołączona do 

oferty przetargowej.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

10. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361?cm=DOCUMENT#art%286%28b%29%29ust%285%29pkt%282%29
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 
 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)  Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 

3)  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej 

stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką 

imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy; 

 4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)    Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić  

w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: 

„Oferta na zadanie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki  

i Górki – Odnowy wsi Kukawki i Górki nie otwierać przed terminem składania ofert” oraz 

oznakowana pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowaną  

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
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5. Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć (np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). 

6. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale 7 SIWZ 

oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich 

kserokopie, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „ za 

zgodność z oryginałem”.  

7. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenia Wykonawcy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3  do SIWZ,  

c) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną  

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 

e) Zobowiązanie innego podmiotu , na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

załącznik nr 11 do SIWZ – oryginał. 

 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego:  

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki do dnia 06.09.2017 r. do 

godz. 11:00.  

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej dnia 

06.09.2017 r. o godz. 11:15. 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

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

dotyczące: 

  1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe 

sporządzone metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót. 

2. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji 

wymienionych w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych. 

3. Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny 

oferty z należytą starannością. 

4. Wykonawca obliczając cenę za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględnić w 

kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe w nim opisane. Wszystkie błędy 

ujawnione w dokumentacji projektowej, w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót 

Budowlanych, przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu. 

5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego oraz nie 

może pominąć żadnej pozycji w kosztorysie ofertowym. 

6. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

8. Cena za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których 

mowa w SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w 

odrębnych pozycjach wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych 

w kosztorysie ofertowym. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

11. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

12. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie ograniczać):  

 Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań  i 

wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie 

oraz wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: 

kosztów poniesionych na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg, 

chodników i wszelkich zanieczyszczeń), ryzyka związanego z wykonaniem robót  i 

realizacji zobowiązań umownych.  

 Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.  

 Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym 

związanymi włączając straty i transport na budowę.  

 Kosztami prób, nadzorów i odbiorów. 

 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów 

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.  

 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych umową. 

 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,  

 Kosztami przeglądów gwarancyjnych, 
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 Kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami. 

 Spełnieniem dodatkowych wymagań. 

13. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów: 

 

 

Kryterium Waga (pkt) 

Cena brutto wykonania zamówienia 60 

Okres gwarancji 20 

Okres rękojmi 20 

 

2. Sposób oceny ofert: 

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru: 
 

Cena = 

Najniższa cena  

oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu x 60 pkt 

Cena oferty ocenianej 

 

b) Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 36 miesięcy lub nie poda okresu 

gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli gwarancji powyżej 

60 miesięcy otrzyma 20 pkt. 

Okres gwarancji liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

c) Ocena ofert w kryterium „Okres rękojmi” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 60 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 48 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi poniżej 36 miesięcy lub nie poda okresu 

rękojmi, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli rękojmi powyżej 60 

miesięcy otrzyma 20 pkt. 

3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

 

 

15.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących 

formalności: 

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w 

pkt 16 SIWZ, 

2) w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców.  

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % ceny brutto podanej w 

ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  

b) poręczeniach bankowych, 

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

d) gwarancjach bankowych,  

e) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

f) 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 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w 

art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w 

pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w art.. 151 ustawy Pzp.  
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17. 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 

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ 

 
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 

 

 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

20. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

21. Podwykonawstwo 

 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  

http://www.bip.przesmyki.pl/
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1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ 

lub nie dają gwarancji należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części 

zamówienia. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w SIWZ. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być 

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać 

następujące postanowienia: 

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi 

podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość 

wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia 

w zakresie terminów rozliczeń, 

2) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania 

robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady 

wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w 

stosunku do okresów wynikających z umowy, 

3) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, 

4) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

Podwykonawcy robót, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i 

związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
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8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego, 

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub 

całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego, 

4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu 

generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy, 

5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy, 

6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany 

niniejszą umową dla tych robót. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zakresem robót i 

wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował 

ten projekt umowy. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu Wykonawcy i 

Podwykonawcy, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

15. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców. 
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16. Zamawiający w formularzu ofertowym żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę nazw firm Podwykonawców. 

 

 

22. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – 

w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty 

- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

 

23. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

4. Projekt umowy  

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych 

6. Wykaz osób 

7.Dokumentacje projektowe 

8. Przedmiary robót 

9. Kosztorysy ofertowe 

10. STWiORB 

11. Zobowiązanie podmiotu 

12. Oświadczenie grupa kapitałowa  


