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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U z 2015, poz.2164 z póź.zm),  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. poniżej 5 225 000 euro (1 € = 4,1749 zł) 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

Na roboty budowlane pn. 
 

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras w Barlinku”. 
 
 

 
 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej 
zamawiającego: www.btbs.barlinek.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.  
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

 
 
 
 
 
 

Barlinek, czerwiec 2016 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 ul. Szpitalna 4,                 
74-320 Barlinek 
telefon: tel. (95) 7462348 
tel./fax (95) 7462348 
e-mail: btbs@gryfnet.pl 
NIP 597-14-95-751 
REGON 811787297 
www. btbs.barlinek.pl  
 
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00  

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10, 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. 
z 2015, poz.2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

2. Art. 10 ust. 1 ustawy Pzp „Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg 
nieograniczony oraz przetarg ograniczony”.  
-art. 39 ustawy Pzp „Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w 
odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
wykonawcy.”  

3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks Cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).  
UWAGA: 
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia 
w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 
postępowania przez Zamawiającego. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się 
przydatne do należytego przygotowania oferty. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia opisany jest kodem CPV:  
Opis pozycji 
 

Kod CPV – słownik główny 

Roboty budowlane 45000000-7 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części 

45110000-1 

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

45111200-0 

Fundamentowanie 45262210-6 
Wyrównywanie podłóg 45262321-7 
Roboty murarskie 45262522-6 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45400000-1 

Tynkowanie 45410000-4 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 45420000-7 
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roboty ciesielskie 
Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw 
sztucznych 

45421120-1 

Roboty malarskie 45442100-8 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
instalowanie drzwi i okien 45421132-8 
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

45331000-6 

Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332400-7 
Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 
przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego  

45211340-4 

Roboty budowlane w zakresie mieszkań 45211241-1 

 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt 
wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Budowa budynku 
wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras w Barlinku”, szczegółowo wskazanej w 
Dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Zakres planowanych do wykonania robót ma na celu budowę budynku wielorodzinnego, 
zlokalizowanego na działce 2138, Obręb nr 1 Barlinek. Zakres robót budowlanych obejmować 
będzie: 
1) Budowę mieszkań 2 pokojowych z wydzieloną kuchnią w ilości – 11 
2) Budowę mieszkań 2 pokojowych z aneksem kuchennym w ilości –4 
3) Budowę mieszkań 3 pokojowych w ilości – 5 
4) Budowę komórek lokatorskich – 20 szt. 
5) Budowę pomieszczeń na rowery – 2 szt. 
6) Budowę wózkowni – 2 szt. 
7) Zestawienie powierzchni: 
- Powierzchnia zabudowy całego budynku „A” – 849,70 m 2 , 
- Powierzchnia zabudowy segmentu 1 i2 – 346,6 m 2 , 
- Powierzchnia netto segmentów 1 i 2 – 1434 m 2  , 
- Powierzchnia użytkowa segmentów 1 i 2  w tym: 
- Podstawowa (mieszkania) – 1025,8 m 2 , 
- Powierzchnia ruchu (klatki schodowe, korytarze) – 195,4 m 2 , 
- Powierzchnia usługowa (komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne) – 218,2 m 2 , 
- Powierzchnia całkowita – 1791,4 m 2 , 
- Kubatura segmentów 1 i 2 – 4467,90 m 3 . 
A. Budynek „A” zlokalizowano na działce 2138obr. 1 Barlinek. 

• Technologia wykonania budynku tradycyjna – ściany murowane z pustaków ceramicznych, stropy 
żelbetowe, wylewane 
• budynek 2 klatkowy (dwa segmenty), całkowicie podpiwniczony; w kondygnacji piwnic 
zaprojektowano komórki lokatorskie, wózkownie, pomieszczenia na rowery 
• wysokość zabudowy – 4 kondygnacje nadziemne 
• dach stromy o nachyleniu połaci 450 
 

B. Techniczne wykonanie budynku 
• Ławy fundamentowe – żelbetowe 
• Ściany: 
-kondygnacji piwnicznej – żelbetowe z reprofilacją 
-konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych – pustaki ceramiczne gr. 24 cm 
działowe kondygnacji piwnicznej - wydzielające komórki lokatorskie – z bloczków betonowych gr. 12 
cm, powyżej 180 cm ściany ażurowe 
-działowe kondygnacji nadziemnych – pustaki ceramiczne gr. 12 cm 
• Stropy- - żelbetowe gr. 18 cm 



4 

 

 

• Schody – żelbetowe płytowe na belkach spocznikowych 
• Kominy – murowane z pustaków ceramicznych typu P. 
• Płyty balkonowe – żelbetowe gr. 15 cm 
• Nadproża – monolityczne żelbetowe oraz prefabrykowane z belek L19 
• Wieńce – żelbetowe 
• Więźba dachowa – drewniana, krokwiowo – kleszczowa wsparta na ściankach 
kolankowych 
• Dach – pokrycie dachu dachówką betonową w kolorze czerwonym 
Podbitkę dachu wykonać z paneli PCV profilowanych jednowarstwowych w kolorze brązowym. 
4. Szczegółowy zakres robót i technologię wykonania określają: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (opracowane przez ARTOP Pracownia 
Projektowa , Iwona Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1; 71-032 Szczecin , sierpień 2015) 

b) Projekt wykonawczy- Aneks  „Budynek wielorodzinny „A” segment 1,2 działka numer 2138, 
obręb 1 Barlinek” ,(opracowane przez ARTOP Architektura Pracownia Projektowa , Iwona 
Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1; 71-032 Szczecin , sierpień 2015), 

c) Projekt budowlany – Aneks „Budynek wielorodzinny „A” segment 1,2 działka numer 2138, 
obręb 1 Barlinek”,  ,(opracowane przez ARTOP Architektura Pracownia Projektowa , Iwona 
Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1; 71-032 Szczecin , czerwiec 2015), 

d) Umowa - wzór. 
5. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w oparciu o dokumenty zawarte w 
załączniku nr 1 do SIWZ, opisujące szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji. 
6. Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać obwiązującym zasadom  techniczno-

budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy 
realizacji zamówienia należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 

7. Jeżeli Projekt budowlany i wykonawczy lub Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub 
pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza składanie rozwiązań 
równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają 
minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby 
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na 
poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnianie 
wymaganych minimów przez te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora 
dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważonych lub odrzuceniu oferty z 
powodu ich nie równoważności. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne wypełnia 
załącznik nr 10 do SIWZ. 

8. Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego:  

Wykonywanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności:  
a) zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w specjalnościach budowlanych 

objętych zamówieniem, 
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b) realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 
42 pkt 2 Prawa Budowlanego. 

9. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację przedmiotu umowy, a przed 
rozpoczęciem budowy Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do właściwego 
zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 

a) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, 
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy 
i zaplecza należy opomiarować, 

c) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
d) ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych 

i magazynowych. Należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla 
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i place 
składowe, 

e) zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów według 
potrzeb, 

f) umieszczenie tablic informacyjnych, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót, 

10. Oprócz czynności opisanych w pkt.9 powyżej wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie 
również koszty związane z: 

a) zapleczem budowy i tymczasowym składowiskiem odpadów, 
b) sporządzeniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z: 
- Ustawą Prawo budowlane, art. 21a, 
- Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j 
Dz. U  nr 120, poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia „planu bioz” zostanie zawarte w 
oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
c) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j Dz. U z 2013, poz. 1409 z póź. zm.), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2014, poz. 883), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (t.j Dz. U z 198, poz. 2041 z póź. zm.), 
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających , że wszelkie 
materiały, systemy produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB), dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 Prawo budowlane Dz. U. z 2013, poz. 1409). 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który 
powinien zawierać: 

a) plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat), 
b) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, 
c) projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, 

wodomierz). 
12. Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego. Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od 
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do 
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na 
których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli 
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istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub 
zdewastowane, wówczas Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy 
sporządzić inwentaryzację powstałych uszkodzeń, obejmującą dokumentacją fotograficzną i 1 
egzemplarz tejże dokumentacji przekazać Zamawiającemu. 

13.Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 
Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 

14.Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych w 
ramach przedmiotowego  zamówienia publicznego, nawet w przypadku jeśli nie są one 
wymienione w umowie, a w szczególności: 

a) utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
b) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
c) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
d) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
e) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
f) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
g) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
h) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
i) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
j) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z 

robót wykonywanych przez Wykonawcę, 
15. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i wymaganiami specyfikacji technicznej. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości       wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji       projektowej. 

18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia okresu gwarancyjnego wskazanego w 
formularzu ofertowym na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru ostatecznego. 

19. Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – terminowo – 
finansowym (przygotowanym przez Wykonawcę ) który zostanie przedstawiony Zamawiającemu 
do akceptacji po podpisaniu umowy.  

20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom.  

21. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 
zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne usunięcie wad oraz uwzględnienie 
zastrzeżeń lub uwag zawartych w protokołach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - 
najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 
od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy 
bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  Zasady zgłaszania podwykonawców zostały opisane w 
projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, codziennie 
na placu budowy, będącej zatrudnioną na podstawie umowy  przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę (zwanej dalej Kierownikiem budowy). Każde rozpoczęcie i zakończenie pracy na 
budowie przez Kierownika budowy musi zostać odnotowane w ewidencji czasu pracy. W 
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy, Kierownika budowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za 
każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku dwukrotnego naruszenia tego obowiązku 
Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia stosownych kar 
umownych.  

23. Miejsce realizacji zadania: Działka numer ewidencyjny 2138, Obręb nr 1 Barlinek – osiedle 
Górny Taras. 

24. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, oraz sposobu rozliczeń i płatności i 
innych uregulowań prawnych zawiera Projekt umowy – załącznik nr 9  do SIWZ.  

25. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralna część.  
26. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do 1 do SIWZ 

dokumentacji projektowej i technicznej. 
27. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron: 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgody, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane  osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub 
faksem na podane przez Strony adresy. 

2) Wszelkie wpisy do Dziennika robót mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione 
i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. 

28. Wymagania Zamawiającego dotyczące solidarnej odpowiedzialność konsorcjantów: 
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

29. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi 

niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane 
w  ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

3) Kierownik robót ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

30. Wymagania Zamawiającego dotyczące zmian osób: 
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby 

deklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której 
powyżej nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej 
osoby do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie 
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym 
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
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traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

3) Zmiana osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora i 
Zamawiającego  i nie wymaga zmiany Umowy. 

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

31. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich: 
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg , obiektów inżynierskich. 

32. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach: 
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub 
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w 
szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

3) Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) 
powyżej lub przekazania informacji, której mowa w pkt 2), Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę 
robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 
Umowy. 

33. Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska: 
1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o 
odpadach”). 

3) Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 
oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 15 kilometrów od Terenu budowy.  

4) Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu, zgodnie z zasadami . 

34. Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń: 
1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego 
robót.  

2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1), 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt. 

35. Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej:  
Wykonawca opracuje  w 2 egz. w wersji drukowanej dokumentację powykonawczą 
opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy. Dokumentacja 
Powykonawcza winna zawierać w  szczególności: 

1) wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót 
wynikające z obowiązujących przepisów, 

2) inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie 
sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym,  
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3) pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, operaty 
geodezyjne, 

4) dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian 
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów, 

5) Dziennik robót, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 
7) protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz 

świadectwa kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
8) deklaracje właściwości użytkowych dla wbudowanych materiałów i urządzeń, 
9) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
teren. 

36.  Okres gwarancji i serwis urządzeń. 
1) Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 48 miesięcy do 

maksymalnie 72 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) Zamawiający wymaga, aby rękojmia na wykonane roboty udzielona była na okres równy 

okresowi gwarancji tj. minimum 48 miesięcy do maksymalnie 72 miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi dla Wykonawcy będzie rozszerzony 
zgodnie z  art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urządzeń i wyposażenia udziela gwarancji na okres 
krótszy niż określony w pkt 1), obowiązuje okres udzielony przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca przez okres wskazany w pkt 1) i pkt 2) będzie pełnić serwis urządzeń 
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami 
Producenta/Dostawcy urządzenia. 

37. Zasady ustalenia wynagrodzenia na etapie realizacji robót – podstawy wyliczenia 
wynagrodzenia za roboty budowlane (rozliczenie końcowe): 
1) Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu szczegółowe 

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
2) Zamawiający sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty 

Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inwestorem. 

5) Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 
w pkt 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

6) Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

38. Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
Wykonawcę. 

39. Klauzule społeczne art. 29 ust.4 pkt.4  u  „ustawy Pzp” 
1) Wykonawca, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 p.z.p. zatrudni na podstawie umowy o pracę co 

najmniej 10 osób w pełnym wymiarze godzin . Osoby powinna być zatrudniona w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, nieprzerwanie przez cały okres 
na jaki została zawarta niniejsza umowa. 

2) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowiązuje się 
przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności komplet 
dokumentów, potwierdzających wykonanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej:  

a) kserokopię umów o pracę zawartą z pracownikiem, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych pracownika,  

3) Zamawiający uprawniony będzie, przez cały okres trwania umowy, do kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
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4) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 2 dni 
udokumentować spełnianie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

5) Strony dopuszczają zmianę osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej, biorącej udział przy 
wykonaniu przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że kolejny pracownik będzie spełniał 
wymagania w zakresie wymogów określonych przez Zamawiającego. 

6) W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy z osobą, o której mowa 
w ust. 1 ,  biorący udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej lub faxem, pod rygorem bezskuteczności, w 
terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie/wypowiedzenie/wygaśnięcie  
stosunku pracy. 

7) Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania/wypowiedzenia/wygaśnięcia stosunku 
pracy, o którym mowa w ust. 6 powyżej zobowiązany jest zatrudnić kolejną osobę na 
podstawie umowy o pracę, spełniającą wymagania z ust. 1 i przedłożyć Zamawiającemu w 
formie pisemnej (faxem) kopie dokumentów  potwierdzających to zatrudnienie, o których 
mowa w ust. 2 powyżej.  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępu do miejsca wykonywania zamówienia w celu 
weryfikacji rzeczywistego udziału osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy – do 2 dni od daty zawarcia umowy. 
2. Termin rozpoczęcia – do 2 dni od daty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. 
3. Termin zakończenia robót budowlanych do 31 lipca 2017 roku. 

4. Wykonanie robót i ich datę zakończenia potwierdza wpis do Dziennika robót dokonany przez 
Kierownika Robót. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz którzy 
spełniają warunki: 
 

1. w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony w 
tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu  
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie)  
wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:  
co najmniej trzy (3) roboty budowlane każda o wartości 3 000 000,00 PLN, w tym: 
- jedna (1) robota budowlana w zakresie budowy budynku wielorodzinnego o kubaturze 
4000 m 3 o wartości 3 000 000 PLN.   

3. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna 
warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 
wykształcenie niezbędne do jego realizacji, a także przedstawi informację o podstawie 
dysponowania tymi osobami, tj: 

a) dysponuje osobą (na podstawie umowy), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 
pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
kierownika budowy na podstawię umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.  
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b) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności: instalacje elektryczne,  

 

c) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności: instalacje sanitarne,  

 
Uwaga:  
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j  Dz.U.2013.1409 ze zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.  
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 
stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 z późn. zm.) 

5. w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

a) posiada środki  finansowe  zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na 
realizację przedmiotu zamówienia – minimum  2 000 000,00 PLN, w okresie maksymalnie 
trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert. 

b) że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie 
ubezpieczenia w wysokości     3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). 

 
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP 
z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową.  
Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunki 
określone w ust. 1 , 2 , 3 i 4 muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, natomiast pkt. 5 
litera a i b,  każdy z Wykonawców musi spełnić warunek osobno.  

 
6. Zamawiający wprowadza warunek szczegółowy dotyczący zatrudnienia osób: 

i. Zgodnie z treścią art. 36 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U z 2015, poz.2164), w związku z art.29 ust.4, pkt.4 wykonawca, który 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zawrze umowę, zobowiązany będzie w okresie trwania 
umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne zatrudnić dziesięć (10) osób na umowę o pracę.  
Zatrudnienie przy realizacji Zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji 
Zamówienia w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę przed zakończeniem 
tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
Wykonawca na etapie wykonania Zamówienia przedstawia zamawiającemu listę osób 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy o prace podpisane pomiędzy Wykonawcą a 
pracownikiem. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy 
przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy 
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w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę: odpis 
wystawionego przez ten organ dokumentu oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę). 
Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji Zamówienia zwrócić się do wykonawcy o 
przedstawienie  dokumentacji zatrudnienia, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją 
niezwłocznie zamawiającemu. 
Klauzule społeczne Zamawiający wprowadził zgodnie z wymaganiami oraz ściśle według 
wytycznych Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnika Rządu ds. równego 
traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z dnia 24 grudnia 2012 roku, znak sprawy BPRT4420-
191(1)/12/HM oraz zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Jacka Sadowego Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 października 2009 roku.  
W żaden sposób z wprowadzonych klauzul społecznych nie wynika, że zatrudnienie osoby 
bezrobotnej musi dotyczyć tylko i wyłącznie prac związanych z przedmiotem niniejszego 
zamówienia. Może to być osoba o innych kwalifikacjach, wykonująca różne inne zadania  
u wykonawcy, niekoniecznie specjalistyczne. Nie ma również zakazu zatrudnienia osoby  
o kwalifikacjach związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Wybór należy do 
wykonawcy. 
Comiesięczne wykonanie usługi przedmiotu zamówienia podlegać będzie sprawdzeniu przez 
Zamawiającego (osobę upoważnioną) i zatwierdzeniu pod względem merytorycznym, co będzie 
stanowiło podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ , DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  

 

1. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 
2) Dowód wniesienia wadium. 
3) Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych 

dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla 
podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. 

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 
ust.1 Pzp, Załącznik Nr 3 do SIWZ - w  przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o  
zamówienie oświadczenie podpisuje każdy ze wspólników spółki cywilnej, każdy z członków 
konsorcjum, na jednym druku oświadczenia lub pełnomocnik w ich imieniu. Z Oświadczenia 
musi wynikać w imieniu kogo jest ono składane (nazwa firmy/firm). 

5)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 do SIWZ - w przypadku 
spółek cywilnych każdy ze wspólników składa oświadczenie (na osobnym druku); w 
przypadku konsorcjum oświadczenie składa każdy z konsorcjantów lub ich pełnomocnik (na 
osobnym druku). 

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

8) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 oraz 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

10) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

11) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania złożony na druku 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót. 
Zgodnie z §1 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda załączenia wykazu 
złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że 
minimum roboty, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SIWZ zostały wykonane w sposób 
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót w sposób należyty, zgodnie z  zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczeń. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana  
w wykazie, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie. 

12) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

13) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

14) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub poświadczenie zdolności kredytowej 
wykonawcy nie mniejszej niż 2 000.000 zł - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące 
przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie wymogu określonego w pkt. V ppkt.5 
litera a) SIWZ). 

15) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 3 000.000 zł 
(powiedzenie wymogu określonego w pkt. V ppkt.5 litera b) SIWZ). 

16) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informację o tym, iż nie 
należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 

17) Pisemne zobowiązanie osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - załączyć w przypadku polegania 
na zasobach innych podmiotów. 

18) Listę osób zatrudnionych w zakresie klauzuli społecznej , 10 osób zatrudnionych na 
umowę o pracę. 

 
2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,  
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Punkcie VI  pkt 6) składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert). 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu określonego w Punkcie VI pkt 3 – 
zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 

 

VII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 
(SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJUM)  

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo dla podmiotu 

(lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, 
precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich 
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem. 

3. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa  
w Punkcie VI, ppkt.1 i 5 litera a i b, składa każdy osobno. Pozostałe dokumenty podmioty 
występujące wspólnie złożą łącznie w jednym komplecie. 

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5. Zapisy treści SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.  
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ. 
2. Zamawiający, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli 

wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający prześle treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez 
ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną również opublikowane na stronie 
internetowej  www.btbs.barlinek.pl, zakładka BIP . 

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

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz umieści także informacje na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie SIWZ. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 
IX. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.  
 



15 

 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane 
dalej „Korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy  przekazują pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
1) Szymon Kowalczyk - +48 95 7462348 

adres strony internetowej: WWW.btbs.barlinek.pl, zakładka BIP . 
Kontaktowanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się może w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 

2) Andrzej Surmacz – Tel. 509594877 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
1.  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  

80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  

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

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

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 51835500090000014320000074  z opisem wskazującym na nazwę 
przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia 

przelewu załączona do oferty. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego 

wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., sekretariat, ul. Szpitalna 4; 74-320 Barlinek,  przed upływem 

terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". 
W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 
wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji 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 ust.5 ustawy Pzp. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium  
w pieniądzu  za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po  stronie Wykonawcy. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp). 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w Punkcie VIII pkt 2, 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 dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu 

(wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez 
SIWZ dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. 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. 
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4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. 
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych 
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela 
Wykonawcy.  

7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub  będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie 
mógł sprawdzić jej prawdziwości w  inny sposób. 

8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9. Wszelkie pełnomocnictwa należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 

10.Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ były ułożone w 
kolejności wymienionej w SIWZ i wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 

11. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie 
dotyczy". 

12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub 
zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez 
Wykonawcę. 

13.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

14.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz. U z 2003r, Nr 
153, poz. 1503 ze zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca 
podjął działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp. 

15.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. W 
razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie oznaczone jak w 
rozdziale XII i z  określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 

17.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po  
upływie  terminu składania ofert. 

18.Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po  
przecinku. 

 

Uwaga: 

Nieprawidłowo uwierzytelnione kserokopie dokumentów nie mogą stanowić podstawy do oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 maja 2011 r.; sygn. akt KIO 869/11).  

XI. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT  
 
Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie zewnętrznej i jednej kopercie wewnętrznej. 
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Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 
oferty. 
 
Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres: 
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
ul. Szpitalna 4 
74-320 Barlinek 
oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 
 

OFERTA PRZETARGOWA  

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras w Barlinku”. 
  

 
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadać adres i nazwę Wykonawcy. 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Miejsce: 

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku, ul. Szpitalna 4; 74-320 
Barlinek. Sekretariat na parterze budynku. 

2. Termin: 4 lipca 2016 roku, godz. 08:00. O terminie złożenia oferty decyduje data jej 
wpływu do Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Barlinku, potwierdzona 
pieczęcią (wpływu). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich 
otwierania. 

 
XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 4 lipca 2016 roku, godz. 08:15, w budynku Barlineckiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Szpitalnej 4; 74-320 Barlinek, sala konferencyjna. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Cenę oferty, która stanowi ona wynagrodzenie ryczałtowe należy obliczyć na formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać dane o podatku VAT. 
2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
a w szczególności podatek VAT.  

3. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ oraz 
Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.  

4. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. 
5. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty winny być wyrażone w PLN, liczone do dwóch 

miejsc po przecinku. 
6. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054) 
7. W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ cenę brutto wyznacza się 

korzystając ze wzoru:  
C = A + (A x B)  
gdzie:  
A - stanowi wartość netto;  
B - stanowi stawkę podatku VAT w wysokości 23% i 8 %  
C - stanowi wartość brutto.  

8. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054). Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do 



19 

 

 

naliczania innej niż wynika to z przepisów prawa stawki podatku VAT, musi załączyć do oferty 
dokument na podstawie, którego jest do tego uprawniony. Zastosowanie przez Wykonawcę 
niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

9. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

 
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najkorzystniejszy bilans 

ocen za kryterium ceny oferty oraz  okresu gwarancji jakości za wykonanie robót 
budowlanych. 

2. Waga poszczególnych kryterium jest następująca:  
Zamawiający przyjmie ofertę do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:  
 

Lp. Nazwa kryterium Waga oceny (punkty) 
określone w % 

1 Cena oferty  

80% 

2 Termin płatności   

8% 

3 Wydłużenie terminu gwarancji  

12 % 

 

RAZEM 

100% 

 
3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Kryterium „Cena”  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 

Cmin 
C = ________________x 80 pkt 

Cbad 

 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena  
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert  
Cbad – cena oferty badanej  
 
2) Kryterium „Termin płatności” , 
 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie 
terminu płatności częściowych faktur / rachunków, przy czym maksymalny termin płatności wynosi 
30 dni a minimalny 7 dni.  
Zamawiający przyzna 0,5 pkt zgodnie z poniższa tabelą: 
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Termin płatności Liczba dni  T- liczba punktów 
przyznanych badanej ofercie 
w kryterium „Termin 
płatności  

7 dni płatności 0 0 
11 dni płatności 4 1,5 
14 dni płatności  7 3 
17 dni płatności  10 3,5 
21 dni płatności  14 4 
24 dni płatności  17 4,5 
27 dni płatności 20 5 
30 dni płatności 23 8 
  Powyżej 30 dni płatności  Powyżej 30 8 
 
Oferta Wykonawcy, maksymalnie może otrzymać 8 punktów (Zamawiający nie przyznaje 
dodatkowych punktów za dłuższy termin płatności niż 30 dni).  
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 8 pkt. 
 
3) Kryterium „Wydłużenie terminu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń” . 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie 
okresu gwarancji. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia,  wynosił 
minimalnie 48 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń, maksymalny okres 72 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania końcowego protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń.  
Za każdy dodatkowy miesiąc okresu gwarancji ponad minimalny wymagany Zamawiający przyzna 0,5 
pkt zgodnie z poniższa tabelą: 
 
Okres gwarancji od dnia 
podpisania końcowego protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń  
  

Liczba miesięcy, o które 
wydłużono minimalny okres 
gwarancji.  
 

G- liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium 
„Wydłu żenie okresu gwarancji 
od dnia podpisania końcowego 
protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń”  

48 miesięcy kalendarzowych 0 0 
49 miesięcy kalendarzowych 1 0,5 
50 miesięcy kalendarzowych 2 1 
51 miesięcy kalendarzowych 3 1,5 
52 miesięcy kalendarzowych 4 2 
53 miesięcy kalendarzowych 5 2,5 
54 miesięcy kalendarzowych 6 3 
55 miesięcy kalendarzowych 7 3,5 
56 miesięcy kalendarzowych 8 4 
57 miesięcy kalendarzowych 9 4,5 
58 miesięcy kalendarzowych 10 5 
59 miesięcy kalendarzowych 11 5,5 
60 miesięcy kalendarzowych 12 6 
61 miesięcy kalendarzowych 13 6,5 
62 miesięcy kalendarzowych 14 7 
63 miesięcy kalendarzowych 15 7,5 
64 miesięcy kalendarzowych 16 8 
65 miesięcy kalendarzowych 17 8,5 
66 miesięcy kalendarzowych 18 9 
67 miesięcy kalendarzowych 19 9,5 
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68 miesięcy kalendarzowych 20 10 
69 miesięcy kalendarzowych 21 10,5 
70 miesięcy kalendarzowych 22 11 
71 miesięcy kalendarzowych 23 11,5 
72 miesięcy kalendarzowych 24 12 
powyżej 72 miesięcy 
kalendarzowych  
 

Powyżej 24 12 

 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji, o więcej niż 24 miesiące 
kalendarzowe ponad okres minimalny wymagany, otrzyma 12 punktów (Zamawiający nie przyznaje 
dodatkowych punktów za okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięcy).  
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 12 pkt.  
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania 
niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po  zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + T+G 
gdzie:  
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,  
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,  
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „skrócenie terminu zakończenia robót i 
zgłoszenia do odbioru”,  
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji od dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń”  
4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 
ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.  
 

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.  
 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta 

jest  otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz gwarancji i rękojmi. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do 

Zamawiającego z  wnioskiem o przesłanie informacji o których mowa w pkt 2 i 3. Zamawiający 
prześle niezwłocznie te informacje. 

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 Pzp. 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 
2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia 
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6) zawiera błędy w obliczaniu ceny; 
7) Wykonawca  w  terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której  mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w SIWZ. 

11. 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 doliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką 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. 

 
 
XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w pkt 2.a) 
zostaną niezwłocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

oraz na stronie internetowej: www.btbs.barlinek.pl 

3. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

a) dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w SIWZ i wzorze umowy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy regulującej 
współpracę /konsorcjum/ wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca 
niezwłocznie będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy - w 
przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowę spółki cywilnej, jeżeli 
dotyczy i gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty, wraz z zobowiązaniem 
w formie oświadczenia, że Wykonawca niezwłocznie będzie przedkładał  
Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy. 

Niespełnienie przez Wykonawcę powyższych warunków będzie poczytane za uchylanie się od 
podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli jest wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy i należy je wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na  pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał 
swoje zobowiązania wynikające z umowy, bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu  rękojmi za 
wady. Ponadto winno zawierać stwierdzenia, że Gwarant: 

a) zobowiązuje się nieodwołalnie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy, 
bezwarunkowo, do zapłaty kwoty na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Wykonawca nie 
wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy, bądź nie 
zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

b) zgadza się, że żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie 
mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go 
(Gwaranta) w  żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 
Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji. 

5. Zamawiający wymaga, aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed 
zawarciem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4, lub 
wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy. 

6. Zamawiający wymaga, by w przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej Wykonawca 
przedmiotu zamówienia, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłożył zaktualizowaną 
gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania protokołu odbioru 
końcowego,  gwarancji i rękojmi. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie 
wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 51835500090000014320000074  z 
dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (podać nazwę zadania)”. 

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

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 
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a) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w  terminie  30 dni, licząc od  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, 

b) pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zostanie 
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY  
1. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień publicznych przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 2 pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 94 
ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

XX. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy. 
2. Zmiana Umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 
SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne  dla Zamawiającego. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień 
przez Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany 
kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie 
Zamawiający. 

7) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 3-6 poniżej. 
3. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 

1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów  
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia 
za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie 
stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku 
VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 
spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku 
VAT, 

2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 
3) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych  rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych 
w  dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: 
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy  pierwotnie 
przyjętych założeniach technologicznych, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, a  w  szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w 



25 

 

 

dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu,  instalacji  
lub  obiektów infrastrukturalnych,    

d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 
poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były 
znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,  

e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi 
na  korzyści dla Zamawiającego. 

4) W przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na podstawie Protokołu 
zatwierdzonego przez Inwestora. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu  realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza 
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku), 

3) wstrzymania robót przez  Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie 
robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się 
nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 

4) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,  
5) wstrzymania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 
6) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 
7) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
8) w przypadku, gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają  

z działania, zaniechania  lub opóźnienia ze strony Zamawiającego. 
5. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, 

przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 
1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba 
spełnia  wymagania określone w SIWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 Prawo Budowlane 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
 

XXI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  
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1. Wykonawcom,  a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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. 

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. 

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
− odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu  przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp. 
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
11. Skargę  wnosi  się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 

pośrednictwem Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej w  terminie 7 dni od dnia  doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,  przesyłając  jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XXII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKRADANIE OFERT  
CZĘŚCIOWYCH 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XXIII.INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
XXIV.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.  
 
XXV.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXVI.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA 
ELEKTRONICZNA 

 

www. btbs.barlinek.pl ; btbs@gryfnet.pl 
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XXVII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
 
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
XXVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
         
  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 
 
XXX. PODWYKONAWCY. 
 

1. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którego realizację zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o 
podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierający istotne postanowienia 
umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 
wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 

3) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy,  
4) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na zawarcie tej 

umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. Następnie 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, 
dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

6) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, w 
terminie 7 dni od jej zawarcia. 

7) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że zaakceptował 
umowę o podwykonawstwo. 

8) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy o 
podwykonawstwo jeżeli: 
a) Umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest 
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, 

b) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy jest dłuższy niż określony w pkt 2.2) lit. a niniejszego ustępu, 

9) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między 
Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą stosuje się procedurę określoną od pkt 
2.1) do pkt 2.7) niniejszego ustępu. 

10) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązków 
uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez 
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Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

11) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązku 
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez 
Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

3. Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy  
z Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą między Zamawiającym, a 
Wykonawcą koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień pkt 2 i pkt 3 niniejszego ustępu 
stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez 
Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych 
objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi. 

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi 
podwykonawcy. 

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

9. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

  

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE       
  
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
obowiązuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. 
poz. 2164), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporządzenia 
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