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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  
 
 

Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia 
dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku 
Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku    
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I.  Nazwa i adres Zamawiającego 
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 4 
74-320 Barlinek 
KRS 0000123779 
Numer konta bankowego: 51835500090000014320000074 
NIP: 597-14-95-751 
Telefon: 95 746 23 48 wew. 33 lub wew. 37 

Faks: 95 746 23 48 
e-mail: btbs@gryfnet.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest Specyfikacja Istotnych warunków 
Zamówienia: www.btbs.barlinek.pl 
  
II.  Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą 
pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  

 
III.  Terminy użyte w specyfikacji i ich znaczenie 
1. Zamawiający – Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
2. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. 
3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Ustawa pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
5. Zamówienia – należy przez to rozumieć zamówienia publiczne, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ. 
6. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie 

zamówienia, albo zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 
7. Podwykonawca – podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia, lecz jednak w 

przypadku wyboru określonego Wykonawcy ma prawo (z woli tego Wykonawcy i w oparciu na 
łączącą go z nim umowę) do uczestniczenia w jego realizacji. 

8. STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
IV.  Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 

Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego 
(winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w 
Barlinku, dz. nr ewidencji gruntu 501/5, obręb 2 Barlinek 

 
 
1. Wspólnotowy słownik zamówień CPV: 

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 
45.31.31.00-5 – Instalowanie wind 
45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 
1) budowę szybu windowego wraz z niezbędnymi instalacjami, 
2) zakup, montaż i uruchomienie urządzenia dźwigowego dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 
5. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 

1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ; 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ 
3) Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ – tylko do celów informacyjnych – 

przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. 
6. Przy odbiorze osobistym lub za zaliczeniem pocztowym Wykonawca otrzyma dokumenty w 

następującej formie: 
1) SIWZ, wzór umowy – w formie drukowanej (papierowej); 
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 – w formie elektronicznej. 
W formie papierowej  dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw wyrobów 
budowlanych lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – 
wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych  
lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. 
Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako 
pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry 
jakościowe i cechy użytkowe są równoważne lub lepsze od założonych w dokumentacji. 
Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub 
lepsze niż materiały, przedmioty lub towary przywołane w opisie przedmiotu zamówienia leży po 
stronie Wykonawcy 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w 
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń opisanych 
w dokumentacji, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to 
np. okoliczności: 

1) powodujące skrócenie czasu realizacji robót budowlanych, obniżenie kosztu 
ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
10. Dokonanie jakichkolwiek zmian, o których mowa w ust. 9 i 10, wymaga zgody 

Zmawiającego. Dokonanie powyższych zmian nie może spowodować zwiększenia 
wynagrodzenia. 

11. Ustalone na postawie oferty wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.   
 
V. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy; 
2) do dnia 16 października 2017r. – zakończenie robót budowlanych 
3) do dnia 30 listopada 2017r. - całkowite zakończenie robót  

2. Zasady odbioru robót określa projekt umowy. 
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VI.  Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy pzp 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6).  
 
VII.  Podwykonawcy 
1. Zamawiający nie zastrzega konieczności osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówieni. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.  
3. Zasady na jakich Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia 

podwykonawcom określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 
 
VIII.  Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Zamawiający nie określa rodzajów czynności, które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę 
 
IX.  Wadium 
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: 

sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto podane w Rozdziale I niniejszej 
SIWZ z dopiskiem na przelewie: „wadium w postępowaniu na budowę szybu windowego w 
przychodni lekarskiej”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa u ust. 3, przed upływem terminu składania 
ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania 
zlecenia przelewu. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do 

oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w oddzielnej kopercie w terminie składania ofert. 
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
pzp. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp. 

 
X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, wskazany w rozdziale I  niniejszej SIWZ. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 

ust.2 ustawy pzp. 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie 
pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

9. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną uregulowane 
w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 

 
XI.  Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy pzp; 
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
− w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie  wykonał co najmniej jednej 
roboty polegającej na budowie szybu windowego z dostawą dźwigu, jego 
montażem i uruchomieniem o wartości minimum 100.000 zł każda  wraz z 
załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany 
jako podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być 
związane z wykonywaniem robót. 
Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego 
wykazu robót budowlanych wraz z dowodami (referencje, poświadczenia). 
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− dysponuje osobą/osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane  w  specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej z co 
najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami, oraz instalacyjnej w 
zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych z co 
najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami. 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby 
spełniają warunki określone dla każdej z funkcji. 

Jeżeli Wykonawca wskazał osobę/osoby, które mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje 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 kwalifikacje te zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946 ze zm.). 
Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego 
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.    

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. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o 
których mowa w punkcie 1. 2) litera c) niniejszego rozdziału zostaną spełnione wyłącznie jeżeli 
Wykonawca, który posiada doświadczenie opisane przez Zamawiającego w SIWZ, będzie 
osobiście wykonywał tę część zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1. 2) 
litera c) niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 4 wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1) i 8). 

3) 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. 

 
 
 
XII.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp 
1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje tego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. , poz. 615); 

2) 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, 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. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.  
5 Ustawy pzp,  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 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje  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. 

3. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 Ustawy pzp. 

4. W  przypadkach,  o  których  mowa  w art. 24 ust.  1  pkt  19 Ustawy pzp,  przed  wykluczeniem  
wykonawcy, zamawiający  zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  jego  
udział  w przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  zakłóci  konkurencji.  
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
XIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Ocena wstępna wszystkich wykonawców 

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o 
których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
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zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
W załączniku nr 2 do SIWZ należy wypełnić tylko te oświadczenia i informacje, które dotyczą 
danego postępowania i Wykonawcy. Miejsca niewypełnione należy przekreślić lub opatrzyć 
adnotacją „nie dotyczy”. 

2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp 
(wzór - załącznik nr 3 do SIWZ).  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 
3. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 Ustawy pzp: 
a) 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; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, 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) zaświadczenie 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w punkcie 3 podpunkt 1) litera a) do c) niniejszego rozdziału. 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 3 
podpunkt 1) litera a) do c) niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP. 

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie także Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 PZP:  



Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 

 10 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ). 
Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych 
wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego 
opis znajduje się w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ); 
Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) 
niniejszej SIWZ, 

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 
wzór - załącznik nr 6 do SIWZ). 

3) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126). 

4) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego 
rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
XIV.  Opis sposoby przygotowania oferty 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: 
a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVII; 
b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 30 listopada 2017 r.); 
c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy). 

2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do 
SIWZ); 

3) Inne wymagane dokumenty: 
− załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz podwykonawców; 
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− pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku 
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy; 

− potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 niniejszej 
SIWZ; 

− zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez podmioty, na które Wykonawca 
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wykonawca winien dokonać (na własny koszt) wizji lokalnej na terenie projektowanych robót, 

zapoznać się ze wszystkimi częściami SIWZ wraz z załącznikami i uzyskać wszystkie istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.: zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistna dekompletacje), oraz zawierała spis treści. 

9. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i 
oznakować w następujący sposób: 
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 
„ Oferta przetargowa na zadanie: Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia 
dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w 
istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku” 
„Otworzy ć na jawnym otwarciu ofert w dniu 1 sierpnia 2017r. o godz. 1030”. 
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 
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14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający będzie akceptował wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert: 
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego zawiadomienia pociąga za 
sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. Powyższe zawiadomienie oraz ewentualne dokumenty muszą być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu 
odpowiednio oznakowanym napisem „ZMIANA”.  
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty.  

2) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie, według tych 
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem „WYCOFANIE”. Opakowania 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Oferty 
wycofane nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

19. Wykonawca pobierający wersję elektroniczna SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 
obowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w 
terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być zmiany lub wyjaśnienia do 
SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i będą dla Wykonawców 
obowiązujące. 

 
XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII niniejszej SIWZ dla których 
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: btbs@gryfnet.pl, a faksem na nr 95 746 23 48. 
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4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. Zamawiający przyjmuje, że potwierdzenie odczytania informacji na komputerze 
wykonawcy jest potwierdzeniem faktu otrzymania informacji w formie elektronicznej. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

− w zakresie  przedmiotu zamówienia – Edward Hołowczak, tel. 95 746 23 48 w. 33; 
− w zakresie procedury przetargowej – Szymon Kowalczyk, tel. 95 746 23 48 w. 37.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie udzielał wyjaśnień telefonicznie lub/i osobiście w swojej siedzibie. 

 
XVI.  Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.).  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. 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 wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XVII.  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 
1. Składanie ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Barlineckim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, do dnia 1 sierpnia 
2017 r. do godz. 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XIV 
niniejszej SIWZ. 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Otwarcie ofert : 
1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 8 w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 

1030. 
2) Otwarcie ofert jest jawne 
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3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy PZP. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.btbs.barlinek.pl  
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, deklarowana liczba dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
 
XVIII.  Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, obejmującą całkowity koszt terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty w tym podatek VAT. Wykonawca wskaże cenę w Formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty zamówienia wykonanego zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR, a także inne koszty i ryzyka niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu  zamówienia w tym m.in.:  
1) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i utrzymaniem zaplecza budowy 

(media, dozorowanie itp.) i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, 
2) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
3) koszty robót porządkowych, 
4) koszty związane z zapewnieniem dojazdu i dostępu do sąsiednich nieruchomości, 
5) koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, 
6) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz, 

składowanie, utylizacja itp.), 
7) koszt wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do użycia w celu 

wykonania przedmiotu zamówienia, 
8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz 

sporządzania wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji itp. oraz przekazania ich 
Zamawiającemu, 

10) koszty nadzoru właścicieli sieci, 
11) koszty pełnej obsługi geodezyjnej m.in. wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej z 

ewentualnymi naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy naniesionymi zmianami 
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej i potwierdzonymi przez projektantów, 

12) koszty związane z odbiorami wykonanych robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 
13) wszelkie koszty związane z zakupem, dostarczeniem, montażem i uruchomieniem 

sygnalizacji, 
14) wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddana do użytkowania 

przedmiotu zamówienia.    
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót (Załącznik nr 11 

do SIWZ) załączono w celach informacyjnych i nie stanowi on opisu przedmiotu zamówienia. 
 
XIX.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryteriach: 
2. Cena ofertowa brutto – C  
3. Termin wykonania – T 
4. Termin gwarancji – G  
5. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga Liczba Sposób oceny wg wzoru 
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punktów 
Cena oferty 

(brutto) 
60% 60                  Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------------------ x 60 pkt 
                    Cena badanej oferty 

Termin realizacji 10% 10         Punkty za termin realizacji w badanej ofercie 
T = ------------------------------------------------- x 10 pkt 

      Punkty za najkrótszy oferowany termin realizacji 

Termin gwarancji 30% 30             Długość gwarancji w badanej ofercie   
G = ------------------------------------------------ x 30 pkt 
          Najdłuższa oferowana długość gwarancji 

 
6. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

S = C+ T + G 
S – całkowita liczba punktów 
C– punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 
T – punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji” 
G – punkty uzyskane w kryterium „termin gwarancji” 

7. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ) i przeliczona według 
wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

8. Ocena punktowa w kryterium „termin realizacji” dokonana na podstawie wskazanego przez 
Wykonawcę w ofercie (zał. 1 do SIWZ) terminu wykonania przeliczonego według tabeli jak niżej: 

Deklarowany termin wykonania Liczba punktów 
do 30.09.17 włącznie 10 pkt 
od 01.10 do 08.10 włącznie 9 pkt 
od 09.10 do 16.10 włącznie 8 pkt 
od 17.10 do 24.10 włącznie 6 pkt 
od 25.10 do 01.11 włącznie 4 pkt 
od 02.11 do 09.11 włącznie 2 pkt 
od 10.11 do 30.11 włącznie 0 pkt 

9. Ocena punktowa w kryterium „termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie długości gwarancji.   

10. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą cena (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

13. Jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta uzyska ona maksymalna liczbę punktów w 
odniesieniu do poszczególnych parametrów (kryteriów), dla których punktacja obliczana miałaby 
być wg powyższych wzorów. 

 
XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi  niezwłocznie 

wybranego Wykonawcę. 
2. 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. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać: 
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1) strony umowy; 
2) cel działania; 
3) sposób współdziałania; 
4) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia; 
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi); 
7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
XXI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

Wzór umowy, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XXIII.  Zmiany umowy 
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje  co najmniej jedną z 
okoliczności wymienionych poniżej : 
1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót: 

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować 
obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwi ą wykonanie robót zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne 
udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być 
zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, 
warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach 
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,  

b) w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego; 
2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego                          

w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
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3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) konieczności wykonania robót zamiennych,  
6) zmiana sposobu rozliczania umowy,  
7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go                          

z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego, 
8) zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia w tym: 
a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym; 
b) pominięcie pewnych robót; 
c) wykonanie robót nieprzewidzianych, 

9) zmiana stawki podatku VAT, 
10) zmiana kierownika budowy, 
11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie publicznym,  
12) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o 
okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

13)  na skutek działania siły wyższej 
2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
 
 
 
 
 


