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Czeremcha, 17.04.2018r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
Przedmiotem zamówienia jest:

„Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach ,
Gmina Czeremcha”

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262520-2 Roboty murarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wójt Gminy Czeremcha
Michał Wróblewski

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
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Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego: Gmina Czeremcha
Adres: ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
NIP 603-0000-203
adres poczty elektronicznej: ug_czeremcha@zetobi.com.pl
strona internetowa: www.czeremcha.pl
numer telefonu/faksu 85 685 04 00
godz. urzędowania : pon.– pt. 7:30 –15:30
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, 2018), zwanej dalej „ ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz aktów wykonawczych do
ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy Pzp o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych, http://www.portal.uzp.gov.pl/
b) strona internetowa Urzędu Gminy Czeremcha – www.czeremcha.pl
c) tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Rozbudowa i przebudowa budynku po
byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach ,
Gmina Czeremcha”
Zakres prac przewiduje przebudowę wnętrza części budynku byłej zlewni mleka w
Zubaczach polegająca na wykonaniu pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji wod – kan, instalacji elektrycznej oraz pozostałe
zgodnie z dokumentacją techniczną i budowlaną stanowiącą załącznik do niniejszej
dokumentacji przetargowej.
Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie
obiektu świetlicy.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawierają następujące dokumenty: dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Zał.
Nr 5 do SIWZ .
3. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane
roboty.
4. Zamawiający na podstawie art. 29ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a. bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż
przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący
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roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem Kierownika budowy,
Kierownika robót i projektantów;
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt a czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności
zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności.
5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4),
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych
oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.
6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5)
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy
do chwili naprawienia na podstawie § 18 ust. 1 litera k umowy.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie
realizacji zamówienia.
6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia
przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych
materiałów i elementów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że
zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe
(technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały
spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
8. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w
przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych
materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały
równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ,
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne, 45262520-2 Roboty murarskie, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementów, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8
Roboty malarskie, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 28 września 2018r.
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Rozdział 5.Wykluczenie wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają warunki określone w art. 22ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną (1)
robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie, przebudowie budynków mieszkalnych
lub użyteczności publicznej o wartości, co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie zł: trzysta
tysięcy złotych). W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN,
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
Ocenę spełnienia tego warunku zamawiający dokonuje w dwóch etapach:
- na termin składania ofert sprawdzając wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, które to wykonawca składa do oferty (załącznik nr 2 do siwz).
- po ocenie ofert w stosunku do wykonawcy którego oferta została oceniona poprzez
wezwanie tego wykonawcy na podstawie art. 26 ust 2 do złożenia wykazu robót (załącznik nr
2A do siwz) oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
2.1 nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1,
2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych w trakcie postępowania od
wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza –
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, zawodowej zamawiający żąda
następujących dokumentów(art. 25 ust. 1pkt. 1):
1.1 wykaz robót budowlanych(zał. nr 2A)wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane.
1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
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rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3):
2.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Postanowienia dotyczące wykonawców mających
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

siedzibę

lub

miejsce

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1– 2.3 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2 Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.lit.
a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
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3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Rozdział 7. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę w ofercie:
1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę w ofercie:
1.1 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (wzór zał. nr 1do SIWZ).
1.2 Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli
jest wymagane.
1.3 Dowód wniesienia wadium - kserokopia. W przypadku wniesienia wadium w formie innej
niż pieniądz -oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
1.4 Oświadczenia z art. 25a ust. 1 (zał. Nr 2 i 4).
2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22i ust. 5 pkt 1-2, i 8.
2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
2.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział 8. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia:
1. Zamawiający nie będzie stosował procedury przewidzianej w art.24aa ust.1 ustawy Pzp.
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2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
3. Etap I. Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne
potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w
postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 51
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożonym
oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Etap II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (dokumenty wymienione w rozdziale 6 SIWZ).
5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
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Rozdział
9. Informacje o sposobie porozumiewania się
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Zamawiającego

z

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:
2.1 pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
2.2 faksem (numer faksu 85 685 04 00),
2.3 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – ug_czeremcha@zetobi.com.pl
3. Zamawiający żąda aby przekazywane przez Wykonawcę oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
były również niezwłocznego dostarczone w wersji pisemnej.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana
do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej
6. Forma pisemna wymagana jest do:
6.1. złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia,
pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego,
6.2.powiadomienia zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty,
Uwaga! Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty
zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu
sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające
wpływ na prowadzone postępowanie.
Rozdział 10. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Ireneusz Leoniuk
Rozdział 11. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert — pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa wyżej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.czeremcha.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu.
5. Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej zamawiającego:
www.czeremcha.pl
6. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87
ust. 2 ustawy Pzp).
7. W toku oceny i badania ofert zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust.
1 ustawy Pzp).
Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy, tj.: w pieniądzu, w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w 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 (Dz. u. z 2016 r. poz. 359).
- w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego
wniesienia jako datę uznania na rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto
Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu.
- dokument wniesionego wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej
kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium,
powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy - konto
Zamawiającego: 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226
Środki winny znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
z dopiskiem: wadium do przetargu Nr GGiOŚ.271.1.2018.IL;
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4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
6. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46
ustawy Pzp.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy(art. 89, ust.1, pkt 7b).
Rozdział 13.Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 14. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę przygotowaną
według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim ,pismem maszynowym lub inną trwałą i
czytelną techniką z zachowaniem formy pisemnej.
4. Oferta musi zawierać:
4.1. formularz ofertowy( załącznik nr 1 do SIWZ ),
4.2. wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w rozdziale 7 ust. 1,
4.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorami –załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane w nich zawarte.
6. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanymi opisanym: Przetarg nieograniczony – „Rozbudowa i przebudowa
budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w
Zubaczach, Gmina Czeremcha”- nie otwierać przed 08.05.2018 roku, godz. 09:30
7. Podpisy.
7.1.Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez:
a) osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie właściwym dla firmy,
b) osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo,
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta
musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w rozdziale 14 pkt 1.
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7.2.Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny
czytelny podpis.
8. Pełnomocnictwo:
8.1. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres upełnomocnienia,
8.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
8.3. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z
ofertą.
9. Forma dokumentów i oświadczeń.
9.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
9.2 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
9.3 Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
9.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.6 Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii
dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub
podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.
10. Tajemnica przedsiębiorstwa:
10.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
10.2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
10.3 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. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
10.4 Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t.j.
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE
UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub osobno).
11. Zaleca się, aby:
11.1. Poprawki i skreślenia w ofercie były naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
11.2. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i
ponumerowana kolejnymi numerami.
11.3. Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
12. Zmiana / wycofanie oferty:
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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13. Zwrot oferty bez otwierania
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Rozdział 13. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji
umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w
projekcie umowy.
Rozdział 14. Oferta wspólna /dotyczy również spółek cywilnych/.
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu I zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym:
a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale 6 pkt 1powinny zostać złożone w taki
sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn.
składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie);
b) oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale 6 pkt 2muszą być złożone osobno
przez każdego z wykonawców.
4. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
5. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również
wszystkich wspólników spółki cywilnej.
Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferta winna być złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,
17-240 Czeremcha, pokój nr 12 sekretariat - najpóźniej w terminie do dnia
08 maja 2018r. do godziny 09:00.
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do
siedziby Zamawiającego.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,
17-240 Czeremcha, pokój nr 5 w dniu 08 maja 2018r. o godzinie 09:30.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków
płatności zawartych w ofertach.
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.
1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23. Przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Forma przyjętego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia:
1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 kc.
1.2 Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany wykonawcy przez
zamawiającego przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót należy traktować jako
element dodatkowy (pomocniczy), który wykonawcy mogą wykorzystać przy sporządzaniu
wyceny ryczałtowej robót. Zakres robót przedstawiony w załączonym przedmiarze nie może
być podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy
rozliczeniu wykonanych robót.
1.3 Obliczając cenę należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty musi być
wyrażona w złotych.
1.4 W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie.
1.5 Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można
wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany ceny.
2. Inne wymagania Zamawiającego.
2.1 Przed obliczeniem ceny oferty proponuje się wykonawcy dokładne i szczegółowe
zapoznanie się z:
a) dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy
dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z
dokumentacją,
b) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości
zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd. W przypadku stwierdzenia
braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach do
opracowania kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie
poinformować Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
3. Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule.
3.1 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
wynikające z dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja
zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty zagospodarowania i dozoru
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zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii,
koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty opracowania i
wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów,
koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym –z ruchem pojazdów mechanicznych
oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
3.2 Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
3.3 Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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.
3.4 Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niż powszechnie obowiązująca,
wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej
zastosowania innej stawki podatku.
3.5 Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto za całość zamówienia.
Rozdział 17.Opiskryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Lp.
Nazwa kryterium
waga
1
Cena
60%
2
Okres gwarancji
40%
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4.Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
5. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem
następujących zasad i wzorów:



cena:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg. podanego poniżej wzoru:

Cena oferowana najniższa
Cena = -------------------------------------------------Cena badanej oferty



x 100 pkt x 60%

okres gwarancji
W tym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości wykonanych robót. Minimalny
możliwy okres to 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
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Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia terminu otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
Okres gwarancja powyżej 72miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
Skala punktowa za wskazany w ofercie okres gwarancji – waga max. 40 pkt:
- 36 miesięcy – 0 pkt
- 48 miesięcy – 10 pkt
- 60 miesięcy – 25 pkt
- 72 miesiące – 40 pkt
6. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta
wynosi 100.
Rozdział 18. 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 wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na
własnej stronie internetowej www.czeremcha.pl
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5
- dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp.
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy, na
wezwanie zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3.2 podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane
będą środki finansowe za wykonane roboty,
3.3 dostarczyć kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych
osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego - jeśli nie zostały załączone do oferty,
3.4 dostarczyć kosztorys ofertowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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Rozdział 20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.1.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto za
całość przedmiotu zamówienia podanej w ofercie.
2.2.Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, przed jej podpisaniem.
3.Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.1 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 148 ust. 2 ustawy
Pzp.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji lub
poręczenia powinno spełniać następujące wymagania:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
2) dokładne przytoczenie nazwy niniejszego postępowania,
3) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4) kwotę gwarancji,
5) zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.

57 1020 1332 0000 1102 0037 7226
Z podaniem tytułu wpłaty:(zabezpieczenie należytego wykonania umowy i nazwy
zamówienia).
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je 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 wysokość prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy
7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
będzie możliwa tylko za zgodą zamawiającego, przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.1 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
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8.2 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 %
wysokości zabezpieczenia.
8.3 Kwota, o której mowa w pkt 8.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
2.1. Po podpisaniu umowy cena może być zmieniona, gdy:
a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
2.2. Po podpisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy:
a) w przypadku wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, których usunięcie
wstrzymuje wykonanie robót,
b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób
trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru,
ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę,
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu
przez Zamawiającego placu budowy),
d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót,
e) wstrzymania robót przez zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z
zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób przy pomocy, których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych
ustaw, a także określonych w SIWZ jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
b) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje
przedmiot umowy,
c) zmiany osób, o których mowa w pkt 2.3. lit. a i b nie wymagają aneksowania umowy.
d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
e) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
3.1 zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
3.2 strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3.3 wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Rozdział 22. Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

18

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień podlegających
powtórzeniu.
Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa wart. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
8. Terminy wniesienia odwołania:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zd
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Rozdział 24. Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje:
1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
2. zawarcia umowy ramowej,
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3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawy Pzp.
Rozdział 25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp.
Rozdział 26. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
1. Formularz oferty Załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych Załącznik nr 2A
4. Wzór umowy Załącznik nr 3
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 4
6. Dokumentacja techniczna Załącznik nr 5
7. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 6.
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