Wołów, 29.10.2019 r.
IZD.272.13.2019.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej „SIWZ”)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
zwanej dalej „ustawą”, o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią (POWTÓRKA)
Współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3
2014-2020 nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje
w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej

Nazwa Zamawiającego: Powiat Wołowski
REGON:
931 934 800
NIP:
988-02-19-208
Miejscowość:
56-100 Wołów
Adres:
pl. Piastowski 2
Tel., fax:
71/380 59 01, 71/380 59 00
Strona internetowa:
www.powiatwolowski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek - od 7.45 do 15.45
Zatwierdzam:

29.10.2019 r. Z up. Starosty
/-/Jarosław Iskra
Wicestarosta
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Rozdział 1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do
ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. strona internetowa– http://bip.powiatwolowski.pl/
3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie.

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią
(powtórka)
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, w szczególności:
1) wyburzenie ścianek ceglanych,
2) montaż ścianek gipsowo kartonowych REI120 na ruszcie stalowym C 75 (podwójnie i obustronne pokrycie płytami GKFI gr 12,5 mm),
3) dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy do 60 kW,
4) dostawa i montaż podgrzewacza cwu 300 l,
5) dostawa i montaż systemu kominowego,
6) przebudowa istniejącego węzła i rozdzielacza kotłowni,
7) wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na nowy o podwyższonych parametrach wytrzymałości na temperaturę 80 C oraz wpustu podłogowego,
8) wykonanie okładzin posadzki, ścian (do wysokości 2 m) kotłowni płytkami ceramicznymi,
9) dostawa i montaż drzwi pożarowych EI 30 90x210cm – 2 szt. i 120 x210 cm -1 szt.,
10) roboty malarskie – pomalowanie ścian, nowych ścianek gk, tynków ścian i sufitów,
11) montaż rozdzielni z wyposażeniem dedykowanych dla zasilania kotłowni,
12) wykonanie nowego okablowania pomieszczenia kotłowni,
13) montaż łączników i gniazd zasilania dla urządzeń kotłowni.
14) wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),
2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, decyzje o pozwoleniu na budowę,
3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna,
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji
przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi
technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy
rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest
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zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania.
Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech
zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis
każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie
wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
6. Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej.
7. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem umowy
(robociznę). Wykonawca udzieli gwarancji również na wykorzystane materiały, urządzenia
i sprzęt, na okres wskazany powyżej, ale nie krótszy niż okres gwarancji producenta. Wszystkie
karty i warunki gwarancji będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
8. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i biegnie równolegle z okresem gwarancji. Pomimo wygaśnięcia
gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez
Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi
na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
9. Okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 18 SIWZ.
10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
− wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi i instalacyjnymi,
2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
– dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt
1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Dotyczy to także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców,
– Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w terminie 5
dni, do przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający nie może zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż 1 raz w miesiącu.
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– Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę);
3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a:
– Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w
przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku lub zmiany sposobu
zatrudnienia określonych osób, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo
kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
11. Stawka podatku VAT na w/w prace wynosi - 8 %.
12. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
kod CPV :
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
45.00.00.00 -7 Roboty budowlane
45.30.00.00- 0 Roboty instalacyjne w budynkach

Rozdział 3.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28.02.2020 r.

Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach

1. Stosownie do art. 36a ust. 1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować osobiście.
3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwę oraz adres tych podwykonawców.
4. Przyjmuje się, że brak wskazania w ofercie podwykonawców oznacza realizację zamówienia siłami własnymi.
5. Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania wobec
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach również w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.
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7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna):
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
5) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr
2 do SIWZ) 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.

Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Rozdział 9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty, w których wartości podane będą w walutach innych
niż złoty polski zostaną one przeliczone wg kursów średnich walut obcych NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
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2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych, z których jedna była o wartości co najmniej 50 000,00 zł
brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób
posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
− do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne posiadający
co najmniej 5-letnie doświadczenie.
Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi
wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt
16-20 ustawy (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 może na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Projekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.
W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
4. Wykonawca, w myśl art. 22a ustawy, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. 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.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.
4
8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ)
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:
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.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:
1) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty buProjekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
budowlane i instalacyjne związane z kotłownią współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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dowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do
SIWZ.
4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa);
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
(jeżeli dotyczy).
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę we wskazanych poniżej okolicznościach, na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, tj.:
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. 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z.2019 poz. 498
z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wyProjekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
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stawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – ten dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7,
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. Co do terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio ust. 7.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
będą pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dopuszcza się porozumiewanie drogą e-mail na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl i faksem pod numerem
71/380 59 00 , z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, że pismo wysłane
przez Zamawiającego na nr faxu lub pod adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, oświadczy, iż ww. nie otrzymał.
3. Dla ofert, a tym samym dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 lub
3a ustawy lub art. 26 ust. 2 lub 2f, dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Projekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
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5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
a) w sprawie przedmiotu zamówienia:
− p. Mariusz Pasternak tel. (71) 380 59 63, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
w sprawie procedury zamówienia:
− p. Katarzyna Jankowska tel. (71) 380 59 05, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Numeracja
stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym
wykonawca może nie numerować stron niezapisanych. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o ilości stron.
6. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem,
że muszą one zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego
w przygotowanych wzorach.
7. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4) Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie;
5) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dokumenty i oświadczenia takie muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty
Projekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
budowlane i instalacyjne związane z kotłownią współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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(ostatnie strony w ofercie lub osobno). Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł
(na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
a) informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
b) informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,
c) Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę
fizyczną lub prawną.
Brak elementu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie skutkował nieważnością zastrzeżenia.
2) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
9. Opakowanie i adresowanie oferty.
1) Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która powinna być szczelnie zamknięta w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia:
a) Koperta zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona powinna być pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po
terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią oznakowana wg poniższego wzoru:
POWIAT WOŁOWSKI
PL. PIASTOWSKI 2
56 – 100 WOŁÓW
Oferta w przetargu nieograniczonym pn.
„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią (powtórka)
Nie otwierać przed dniem 13.11.2019 r. godz. 12:15”.
2) Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona we wskazany w pkt 1 sposób, Zamawiający nie

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty bądź otwarcie
wadliwie oznakowanej oferty przed terminem składania ofert.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, z dopiskiem
„wycofanie”;
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy obowiązkowo
zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, przy czym
koperta powinna mieć dopisek „zmiany”;
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3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu

składania ofert.
11. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
12. Oferta powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:
1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (załącznik nr 2
do SIWZ);
3) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy dotyczy);
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, wg. wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ (jeśli
wykonawca posiłkuje się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu).
13. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu
tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy, dokumentów, o których mowa
w Rozdziale 11 ust. 2 i 3, stosownie do postanowień art. 26 ust. 2 ustawy, może (nie musi)
zażądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
14. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, dokumentów o których mowa w Rozdziale 11 ust. 2
i 3 (wszystkich lub wybranych) Zamawiający może zażądać na każdym etapie prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jego
odpowiedniego przebiegu.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Wołowie
pl. Piastowski 2
56 – 100 Wołów
pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)
w terminie do dnia 13.11.2019 r. do godz. 12:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie Pl. Piastowski 2,
56 – 100 Wołów – pok. nr 10, w dniu 13.11.2019 r. o godz. 12:15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty, wg kolejności wpływu, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (jeżeli Zamawiający wymagał ich
podania) a także wszystkie informacje dotyczące punktowanych elementów oferty).
7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 zamieści na swojej stronie internetowej.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Projekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
budowlane i instalacyjne związane z kotłownią współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 2014-2020 nr RPDS.03.03.01-IP.0102-330/18 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
12

2. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
4. Należy pamiętać, że cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty
w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. koszty: robót przygotowawczych, zajęcia pasa drogowego i ciągów pieszych, robót
porządkowych, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP oraz Ppoż., organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, zapewnić
nadzór i opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Jako, że cena za zrealizowanie zamówienia jest ceną ryczałtową, Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oraz następującymi zasadami - zamawiający przyjmie, że:
1) poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
2) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie.
6. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium
oceny:
l.p.

Kryterium

1

Cena

2

Gwarancja

Opis
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie
koszty ponoszone przez wykonawcę
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę na
formularzu ofertowym.

Waga – udział w ocenie
60% = 60 pkt
40% = 40 pkt

2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SIWZ i podana
w „Formularzu ofertowym” (wg. wzoru zał. nr 1 do SIWZ).
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = …............................................................................... x 60
Cena brutto oferty badanej

3. W kryterium okres gwarancji ocenie zostanie poddany okres gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” okresu gwarancji.
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Oferty Wykonawców, którzy zaoferują okres gwarancji mniejszy niż wskazany w SIWZ przez Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Liczba punktów, którą można
uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Okres gwarancji oferty badanej
Liczba punktów = .............................................................. x 40
Okres gwarancji najwyższy
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW = KRYTERIUM CENA + KRYTERIUM OKRES GWARANCJI
4. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów
przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
oraz o wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie
w postępowaniu jest wymagane.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w
art. 94 ustawy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może
żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie – do
dnia podpisania umowy – dostarczyć:
1) kserokopie dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" potwierdzających
posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako
uczestniczące w wykonaniu zamówienia.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 24aa
ustawy uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7 do SIWZ.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokoProjekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty
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nania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie
aneksu do umowy, w przypadkach:
1) zmiany wysokości podatku VAT,
2) zmiany osoby wskazanej w ofercie:
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby
spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ,
b) na
wniosek
Wykonawcy
uzasadniony
obiektywnymi
okolicznościami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby
spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ.
3) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
4) *uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców
lub dalszych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub
dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.
*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Rozdział 22. Inne informacje
1. Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy;
4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie
reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2,
tel.: +48 71 380 59 01.
b) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować
się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie
na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy
usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące
usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy
i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
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i)

1

-zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania
obejmuje cały czas trwania umowy,
-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację
ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
h) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdział 24. Załączniki do SIWZ
SIWZ zawiera 10 załączników, które stanowią jej integralną część:
Załącznik Nr 1
Formularz oferty
Załącznik Nr 2
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.
ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 3
Wykaz robót
Załącznik Nr 4
Wykaz osób
Załącznik Nr 5
Informacja nt. grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7
Wzór umowy
Załącznik nr 8
Przedmiar robót (pomocniczo)
Załącznik nr 9
Dokumentacja projektowa, decyzje o pozwoleniu na budowę,
Załącznik nr 10
Specyfikacja Techniczna,

25a

ust.1
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz oferty
Załącznik nr 1 do Umowy
nr........................... z dn.………
POWIAT WOŁOWSKI
PL.PIASTOWSKI 2
56 – 100 WOŁÓW
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika):
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FAX: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane
i instalacyjne związane z kotłownią (powtórka)
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy:
1) CENA OFERTOWA ………………………………………… PLN netto
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podatek od towarów i usług VAT ………… % - ……………………………… PLN
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CENA OFERTOWA ………………………………………… PLN brutto
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) OKRES GWARANCJI……………………… m –cy (minimum 36 m – cy)
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w „Formularzu ofertowym” okresu gwarancji przyjmuje się,
że wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 28.02.2020 r.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się wniesienia wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia (jeśli dotyczy):*
l.p.

Część zamówienia (określić wyraźnie zakres prac,
które zostaną wykonane przez podwykonawców)

Nazwa i adres podwykonawcy

Udział % w
wykonaniu
zamówienia

* Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi.

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać informację dla
każdego z wykonawców)*:
mikro/ małe/ średnie przedsiębiorstwo/duże przedsiębiorstwo/żadne z wymienionych
(*niepotrzebne skreślić)
* Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
▪ mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 mln. EUR;
▪ małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 mln. EUR;
▪ średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
mln. EUR.

9. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ............... oferty stanowią tajemnicę przedsię-

biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Strona internetowa Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
…........................................................................................................................
numer telefonu: …………………………………………………………………………………..………
numer faksu: ………………………………………………………..………………………………….…
e-mail …...........................................................................................................

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

………………………………………….……………………..………………
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy*
Ja/my, niżej podpisany/i (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
…………………................................................................................................................................................................
…………………................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
…………………...............................................................................................................................................................
…………………...............................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią
oświadczam/my, co następuje:
A.

1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Oświadczenia dotyczące wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.
5 (w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub wskazanych przez Zamawiającego z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

2.

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG):
1) ……………….…..………
2) ……………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli
dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
1) …………………………………………………………………
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2) …………………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
4. Oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, trzeciego/ich (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
B.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja dotycząca wykonawcy:
Oświadczam,
że
spełniam
warunki
udziału
w
postępowaniu
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

1.

określone

przez

zamawiającego

…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

2.

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu (wg. wzoru określonego w załączniku
nr 6 do SIWZ)
………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
C.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
*

Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH*
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
(co najmniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem robót budowlanych - z których jedna o wartości co najmniej 50 000, 00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi)

l.p.

Rodzaj robót budowlanych
(opisać wyraźnie zakres wykonanych
robót, tak aby nie było wątpliwości,
czy wykaz potwierdza warunek
postawiony przez Zamawiającego w
Rozdziale 10 ust. 1 pkt 2 SIWZ)

Wskazanie miejsca
wykonania robót,
kontakt tel.

Data wykonania robót
/zakończenia/
/dd/mm/rrrr/

Ogólna wartość robót brutto

Wartość wykonania robót budowlanych (z których jedna o
wartości co najmniej 50 000 zł
brutto)

Siłami własnymi
/zasoby innych
podmiotów**

...../....../.....

...../....../.....
*Do przedstawionego wykazu realizacji należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
** Jeśli wykonawca w celu wykazania spełniania warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy, powinien udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające informacje, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 5 pkt 2) SIWZ.

............................, dn. …………………… r.

...................……………………………………………............................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

LP

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA*
na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ.

Imię i nazwisko

Określenie
przewidywanej funkcji

Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe
oraz numer uprawnień
(wpisać specjalność wynikającą z uprawnienia
budowlanego lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji /
uprawnień zawodowych oraz podać jej numer)

Posiada co najmniej 5 letnią
praktykę
(TAK/NIE)
Wpisać właściwe

Osobą tą dysponujemy na
podstawie
(wpisać podstawę dysponowania, np. pracownik Wykonawcy, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, inne)

* Należy podać wszystkie informacje, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek określony w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 lit. b
SIWZ.

............................, dn. …………………… r.

……………………............................………………………………...................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja nt. grupy kapitałowej
Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *.

Ja/my, niżej podpisany/i
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią (powtórka)
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej
„pzp”):
1. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, z następującymi podmiotami, które również złożyły ofertę w postępowaniu:
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
…..

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
* UWAGA:
Wykonawca przekazuje oświadczenie, w terminie
z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5.

3

dni

od

dnia

zamieszczenia

na

stronie

internetowej

informacji

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia
- należy wypełnić pozycje 1 lub
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Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
Ja/my, niżej podpisany/i
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o ś w i a d c z a m (/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”), odda Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i
adres Wykonawcy, któremu udostępniono zasoby)
do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Placówki
Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią (powtórka)

1) Zdolności

techniczne
w
zakresie*:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Zdolności
zawodowe
w
zakresie*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) zdolność

finansową
w
zakresie*:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) zdolność

ekonomiczną
w
zakresie*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z tym, że wykonawca, któremu udostępniamy zasoby polega na naszych zdolnościach w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia* lub kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia*, stosownie do treści art.
22a ust. 4 pzp, oświadczamy, że wykonamy następujące roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których Zamawiający może pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazać dostępność takich dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adreProjekt pn.: „ Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty budowlane i
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sami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, które zamawiający pobierze samodzielnie z tych
baz danych, w celu potwierdzenia, że osoby podpisujące zobowiązanie są uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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