SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”
Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt-Osada na Klub Senior Plus.

Nazwa zamawiającego:
REGON:
NIP:
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Strona internetowa:
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Gmina Józefów
950369103
918-20-03-870
Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
www.ejozefow.pl
7.30-15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Znak postępowania: IN.271.5.2017.PW
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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 oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa zamawiającego – www.ejozefow.pl,
http://umjozefow.bip.lubelskie.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi KątOsada na Klub Senior Plus.
Zakres prac obejmuje:
 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i lastryka
 Demontaż drzwi i ościeżnic
 Wydłużenie ściany oddzielenia p-poż. wraz w wykonaniem fundamentu
 Ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie
 Wykonanie posadzki cementowej
 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
 Ułożenie płytek podłogowych (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym)
 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
 Ocieplenie ścian budynku-styropian i wełna mineralna o gr. 17 cm
 Wykonanie wyprawki elewacyjnej, tylko silikonowy, baranek 1,5 mm oraz tynk
mozaikowy
 Modernizacja schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
 Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, CO, gazowej
Zamówienie nie obejmuje dostaw elementów wyposażenia które są wyszczególnione w
przedmiarze robót, a będą realizowane za pomocą odrębnego zamówienia.
2.2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią
załączniki:
Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany
Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót
2.3. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte
wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
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dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny zamawiający
uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe
i użytkowe w stosunku do opisanego.
2.4. Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca
lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności
w zakresie:
- robót związanych z termomodernizacją, murowaniem, układaniem płytek
- robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej
- robót prowadzonych w wykonywania instalacji elektrycznej, wodociągowej,
kanalizacyjnej, CO
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.).
2.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
2.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2.7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2.4 czynności.
2.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wspólny słownik zamówień: CPV (45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45332200-5,
45332300-6, 45331100-7, 45333000-0 ).

Rozdział 3. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia 05.10.2017 r.

Rozdział 5. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich
spełniania.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
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b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział 7. Przesłanki wykluczenia wykonawców.
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do
którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
7.2 Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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 15maja 2015r.- Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r, poz.978,1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości
zawarł 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 2015r. poz.233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz 615).
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności o których mowa w art. 24 ust 8.
7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia.
7.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
6

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zadania pierwszego niestosuje się jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
7.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 7.7.
7.9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu
8.2. Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 należy złożyć zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

8.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik
nr 2 do SIWZ.
8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i
dokumentów.
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8.6. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub 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;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.6 ppkt. 1
lit a,b,c SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.7. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 8.7. ppkt 2
SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego
terminu.
8.9. 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
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mowa w pkt 8.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.9. SIWZ
stosuje się.
8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 8.6 SIWZ) i § 7 (składanych
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 8.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą
być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), które w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
8.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 8.6 SIWZ) i § 7 (składanych
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 8.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
8.14. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.11. SIWZ zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
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8.15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
8.16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.15. SIWZ, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.17. 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.
8.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.20. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.21. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz realizacja przedmiotu zamówienia przy
udziale podwykonawców.

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zmówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 8.2 (załącznik nr 1 do SIWZ) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do
wykluczenia.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 8.4 SIWZ składa każdy z wykonawców.
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9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w pkt 8.6 przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.6 ppkt 1
składa każdy z nich.
9.6. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3) Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców jest
obowiązany wskazać w Formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podać firmę podwykonawców.
4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
5) Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na
zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest zapewnić udział tego podmiotu w
realizacji robót budowlanych, do których te zdolności są wymagane.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
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.
7) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
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.
8) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
10.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
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10.2

10.3
10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
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.
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Wykonawca może zwracać się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1
pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Prośbę o wyjaśnienia należy składać pod adres:
Urząd Miejski w Józefowie
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
Należy podać znak sprawy IN.271.5.2017.PW
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Paweł Wielgan e-mail: pawel.wielgan@ejozefow.pl, jozefow@ejozefow.pl
Numer fax: 84 6878133 wew. 48.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców którym przekazano
SIWZ oraz zamieści informację stronie internetowej.

Rozdział 12. Termin związania z ofertą.
11.2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. 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.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
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wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
15.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Nadawca:
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć).
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Przebudowa części świetlicy w miejscowości Długi Kąt-Osada na Klub Senior Plus.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
20.06.2017 r. godz. 10:30
12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
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12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………”.
Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………”.
Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
klauzulą
„tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy)
oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
12.18. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu, Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37,
Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 20.06.2017 roku, godz. 10.00.
13.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37, pok. sala konferencyjna, dnia 20.06.2017 roku, godz. 10.30.
13.4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
13.5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
13.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14

13.7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do zamawiającego.
13.8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny
14.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (formularz ofertowy, załącznik nr 3 do SIWZ),
która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku).
14.2. Wskazana cena jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie
PLN.
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.3. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się zastosowanie:
Kryterium „cena” – waga kryterium 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” - waga kryterium 40 pkt.
W kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów obliczoną ze wzoru:
C
KC  N  60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
1. W kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma następującą ilość punktów:
- 3 lata – 20 pkt. - minimalny wymagany okres gwarancji
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- 4 lata – 30 pkt.
- 5 lat – 40 pkt. – maksymalny okres gwarancji
Wykonawca w ofercie wpisuje tylko pełny okres gwarancji w zakresie od 3 do 5 lat.
Słowo „pełny” oznacza liczbę całkowitą w zakresie od 3 do 5 lat.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
Z - liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

Rozdział 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
16.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
18.2. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
18.3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
1) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
a) W przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych o których mowa
w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz
o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że wykonawca wykaże, że proponowany
inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie
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mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega
wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w SIWZ.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
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.
3) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu
konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, o których
mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych,
c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę lub zamawiającego,
d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub
organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
g) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
określonych warunków atmosferycznych,
Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
o wstrzymaniu robót.

Rozdział 19. 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 Pzp.
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Rozdział 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej.
Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

Rozdział 21. Inne informacje
21.1. Nie przewiduje się:
1) Zawarcia umowy ramowej.
2) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 22. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Projekt budowlany
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiar robót
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