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Postępowanie nr FI.271.4.2017
„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie – Szkoła Podstawowa Nr 2”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Kożuchów
REGON: 970770327
NIP: 9251957786
Miejscowość: Kożuchów
Adres: ul. Rynek 1a
Strona internetowa: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/
Godziny urzędowania:
poniedziałek 7.00 – 16.00, od wtorku do czwartku 7.00.- 15.00, piątek 7.00 – 14.00
Tel./fax.: Tel. 68 355 59 40 fax. 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl
II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują w formie pisemnej, faxem lub mailem na adres um@kozuchow.pl.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający
domniemywać będzie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
4. Osobami uprawnionymi do porozumienia się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
- w sprawach procedury przetargowej: Dorota Greń e-mail: zamowienia@kozuchow.pl
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Grzegorz Chomont e-mail; grzegorz.chomont@kozuchow.pl
lub Justyna Bowtrukiewicz e-mail j.bowtrukiewicz@kozuchow.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie dot. zamówienia o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na
podst. art. 11 ust. 8 Pzp tj. poniżej kwoty 5.225.000 euro.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
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45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45320000-6 roboty izolacyjne
45261410-1 izolowanie dachów
45410000-4 tynkowanie
45421000-4 roboty w zakresie stolarki okiennej
45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 instalacja gazu
45331110-0 kotłownia gazowa
2. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy
ul. 22 lipca 12 w Kożuchowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie:
a) nowej instalacji c.o.,
b) instalacji gazowej kotłowni,
c) instalacji i konfiguracji inteligentnego systemu sterowania ogrzewaniem,
d) instalacji elektrycznych i sieci komputerowej LAN,
e) instalacji monitoringu wizyjnego,
f) instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja
projektowa) w skład której wchodzi:
1) Projekt budowlany pt. Przebudowa budynku użyteczności publicznej
2) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. Przebudowy budynku użyteczności
publicznej – budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Lipca 12, 67-120 Kożuchów
3) Projekt budowlany pt. Wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wykonania nowej instalacji
c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
5) Projekt budowlany pt. Wykonanie instalacji gazowej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonania instalacji gazowej
kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
7) Projekt Wykonawczy pt. Instalacja i konfiguracja inteligentnego systemu sterowania
ogrzewaniem.
8) Projekt Budowlany pn. Instalacji elektrycznych i sieci komputerowej LAN
9) Projekt Budowlano – Wykonawczy pt. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
10) Projekt Budowlano – Wykonawczy pt. Instalacja monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Monitoring CCTV, SSWiN, BMS, Branża
Elektryczna.
12) Przedmiary w tym :
1) Przedmiar dotyczący termomodernizacji
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2) Przedmiar dotyczący instalacji c.o.
3) Przedmiar dotyczący instalacji elektrycznych i oświetleniowych
4) Przedmiar dotyczący budowy kotłowni gazowej
5) Przedmiar dotyczący instalacji komputerowej LAN
6) Przedmiar dotyczący instalacji monitoringu CCTV
7) Przedmiar dotyczący instalacji BMS
8) Przedmiar dotyczący instalacji SSWiN
13) Ekspertyza ornitologiczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Lipca 12 w Kożuchowie.
14) Ekspertyza Techniczna /pożarowo-budowlana/ dot. Przebudowy kotłowni tj. z opalanej węglem
na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12, pow. Nowa
Sól.
UWAGA:
Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektami budowlanymi.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie projektów
budowlanych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia
umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a przedmiarem robót należy przyjąć zakres
robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót należy wystąpić
do zamawiającego o ich wyjaśnienie.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania
określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju
i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego
o wyjaśnienie.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może
zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych
i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach
technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w projekcie,
a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami
z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zarządcy obiektu, złomu powstałego w wyniku
prac związanych z wymianą c. o., natomiast pozostałe odpady zagospodarować i zutylizować
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
ze zm.).
3) Wykonawca bezwzględnie będzie zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przed
zniszczeniem podłóg w klasach oraz mebli.
4) Z uwagi na specyfikę remontowanego obiektu Kierownik budowy będzie zobowiązany do
sporządzenia planu BIOZ.
4. PODWYKONAWSTWO:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku
powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie
osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII
pkt. 2 SIWZ.
4) Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy – załącznik nr 8 do
SIWZ
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.
1) Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która w trakcie
realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące usługi:
Wykonanie termomodernizacji (min. 3 osoby)
Wykonanie instalacji elektrycznych (min. 2 osoby)
Wykonanie instalacji c.o. (min. 3 osoby)
2) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące usługi, o których mowa w pkt 1 były
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.), na okres
wykonywania usług, o których mowa w pkt 1).
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3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
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;
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 szczególności1 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;
4) Za niedopełnienie powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu
za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować do 15 maja 2018 roku.
Uwaga:
Z uwagi na specyfikę remontowanego budynku Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie
zobowiązany do przestrzegania terminów rozpoczęcia i zakończenia danych prac zgodnie
z poniższymi terminami:
1) Terminy rozpoczęcia:
1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Tabela proponowanych terminów rozpoczęcia robót budowlanych/instalacyjnych/remontowych:
Zakres prac
2017 rok
Budowa kotłowni gazowej

Instalacje centralnego ogrzewania

2018 rok

od 1 maja

----------------------------------------------

od 1 maja - demontaż praca po
południu

----------------------------------------------

od 1 lipca - montaż
Instalacje BMS
Instalacje elektryczne i oświetleniowe
Instalacje komputerowe
Instalacje monitoringu
Instalacje sygnalizacji włamania i
napadu
Termomodernizacja, w tym :
Stolarka okienna i drzwiowa
Azbest- demontaż
Docieplenie ścian, cokołów
Docieplenie stropodachu
Pozostałe prace termomodernizacyjne

od 26 czerwca

----------------------------------------------

od 1 czerwca
od 26 czerwca
od 1 czerwca
od 26 czerwca
od 26 czerwca

---------------------------------------------

od 1 stycznia

2) Terminy zakończenia:
LP.

1.

2.

3.

Zakres zadania ujęty w poszczególnych
kosztorysach ofertowych
Kosztorys ofertowy dotyczący
termomodernizacji

Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji c.o.
Kosztorys ofertowy budowy kotłowni
gazowej
Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji BMS
Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji
elektrycznych i oświetleniowych
Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji
komputerowej LAN
Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji
monitoringu CCTV
Kosztorys ofertowy dotyczący instalacji
SSWiN

Wykonanie w %
do 01 IX 2017

do 15 V 2018

50%
(w tym: stolarka okienna i
drzwiowa – 100%
oraz demontaż i utylizacja
azbestu 100%)

50%

100%

----------

100%

--------------

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej
niż 1.500.000,00 zł,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum
1.500.000,00zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednej
roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynku i wartości nie
mniejszej niż 1.500.000,00zł (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona
w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu
zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po
dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany.
b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego:
1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy branży sanitarnej,
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
równoważne.
1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia równoważne.
Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych
w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia
do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. 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 nimi stosunków prawnych.
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. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień, publicznych, zgodnie z którym
zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2016,
poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20
ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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VII. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VI
pkt 4 w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których
mowa w pkt 1 oraz 2 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w pkt 1 oraz 2 powyżej
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 oraz 2 powyżej.
UWAGA: Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej należy złożyć w oryginale.
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
6. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem postanowień:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert - jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może złożyć powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu,
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjna określoną przez Zamawiającego.
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
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d)

e)

f)

g)

których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
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,
wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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,
zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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 Prawo zamówień publicznych.

UWAGA: Dokumenty, o których mowa w pkt 6 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy
oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej
grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 SIWZ należy złożyć w oryginale.
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8. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga
złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 SIWZ należy złożyć w oryginale.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów
dotyczących tych podmiotów określonych w pkt 6 lit. e, f, g powyżej
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 6 lit. e,
f,g oraz pkt 7 powyżej. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. e, f, g powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma 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. Zapisy dotyczące terminu
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
UWAGA: w przypadku złożenia oświadczenia, należy złożyć je w oryginale.
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12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6
powyżej, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). W takim przypadku
wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 6 powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania zamawiającemu
adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może
samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, w sposób, o którym mowa
w pkt. 13 powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez
wykonawcę:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

publicznych.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Nr 49 96730007 0000 0000 1007 0006 z dopiskiem „wadium –
„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie – Szkoła Podstawowa Nr 2”.
Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli
do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa
oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 poniżej
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
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.
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.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 7 powyżej jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą 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 niż 60 dni.
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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. Oferta
wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
2. Do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ w zakresie wskazanym przez
zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VI pkt 4 SIWZ
w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
c) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia
wadium.
d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów
prawa lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za
zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz
podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię
i nazwisko.
Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:
1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej
stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem, lub
2) kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę "za zgodność z oryginałem
od strony 1 do strony ..." wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem.
7. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom.
Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być
w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą
okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany
przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć na
„Formularzu ofertowym”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części
dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów
i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w przetargu
nieograniczonym – „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie – Szkoła
Podstawowa Nr 2” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert”–
z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem WYCOFANIE.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem
oferty.

Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o dzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.
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15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument dotyczy lub osobę
posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
16. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
17. Wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, jak również inne dokumenty
powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
18. W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający
ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jak w rozdziale X pkt. 10 niniejszej
SIWZ w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (parter budynku), ul. Rynek 1a,
67-120 Kożuchów lub przesłać na w/w adres do dnia 03.04.2017r. do godz. 1000
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim
w Kożuchowie, piętro I (pokój nr 12), w dniu 03.04.2017r. o godz. 1010
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia poszczególnych części
zamówienia
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielania przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana
jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między
zamawiającym a wykonawcą.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli zajdą przesłanki z art. 93 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10. Warunki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
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- jest niezgodna z ustawą Pzp
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium)
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia
wynikające z dokumentacji projektowej oraz wzoru umowy.
2. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektami budowlanymi. Ewentualny brak
w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie projektu budowlanego nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku
rozbieżności pomiędzy projektami budowlanym, a przedmiarami robót należy przyjąć zakres robót
i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego.
3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania
umowy.
4. Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M;
Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego
z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót
zamiennych. W kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie prace potrzebne do wykonania zadania
zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
5. W formularzu oferty należy podać cenę netto kwotę podatku VAT (należy przyjąć 23% stawkę
podatku VAT) oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty.
6. Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
lp.
1.
2.

Nawa kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji

waga
60 %
40 %

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana
zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie odbywać wg następujących zasad:
1) Cena
Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
CN
KC
60 pkt
C OB
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena wynosi – 60 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego 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.
2) Okres rękojmi i gwarancji
Ocenie podlega okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Oferta
wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona.
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w miesiącach w liczbach
całkowitych. W przypadku określenia okresu rękojmi i gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający
zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy,
zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 96 miesięcy.
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W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia, będzie to równoznaczne z udzieleniem
60 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji. Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać
długości okresu udzielania rękojmi i gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana
jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych
powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
G OB
KG
40pkt
GN
gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach kryterium Okres rękojmi i gwarancji;
GOB- okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
GN – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji zaoferowany we wszystkich ofertach podlegających ocenie jednak nie dłuższy
niż 96 miesięcy.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium Okres rękojmi i gwarancji
wynosi – 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje zgodne
z art. 92 ustawy Pzp wszystkim wykonawcom oraz opublikuje je na tronie internetowej
2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
4. W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum zamawiający będzie żądał przedstawienia
umowy regulującej współpracę członków konsorcjum.
XV. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
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c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.
Uwaga
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno
zawierać następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po
jego zakończeniu,
termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres
rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz zamawiającego
kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego
oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich
zobowiązań wynikających z umowy.
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej
treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.

4.

5.
6.

7.

8.

W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej
elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek
bankowy zamawiającego: Gmina Kożuchów Bank Spółdzielczy w Kożuchowie nr
49 96730007 0000 0000 1007 0006 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr
postępowania nr FI.271.4.2017”
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa
wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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. 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
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
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7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wniesienia odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
XVIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod
warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dot.
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej, na której SIWZ była
udostępniona.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na swojej stronie internetowej, na której specyfikacja jest
udostępniona.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin
składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści tę informację na
stronie internetowej na której SIWZ jest udostępniona oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
8. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są
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wyjaśnienia (ewentualne zmiany) treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się
częścią SIWZ i będą dla wykonawców wiążące.

XIX. DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego: um@kozuchow.pl
6. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa składająca się z:
1) Projekt budowlany pt. Przebudowa budynku użyteczności publicznej
2) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. Przebudowy budynku
użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Lipca 12, 67-120
Kożuchów
3) Projekt budowlany pt. Wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wykonania nowej
instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
5) Projekt budowlany pt. Wykonanie instalacji gazowej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonania instalacji
gazowej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
7) Projekt Wykonawczy pt. Instalacja i konfiguracja inteligentnego systemu sterowania
ogrzewaniem.
8) Projekt Budowlany pn. Instalacji elektrycznych i sieci komputerowej LAN
9) Projekt Budowlano – Wykonawczy pt. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
10) Projekt Budowlano – Wykonawczy pt. Instalacja monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Monitoring CCTV, SSWiN, BMS,
Branża Elektryczna.
12) Przedmiary w tym :
a) Przedmiar dotyczący termodernizacji
b) Przedmiar dotyczący instalacji c.o.
c) Przedmiar dotyczący instalacji elektrycznych i oświetleniowych
d) Przedmiar dotyczący budowy kotłowni gazowej
e) Przedmiar dotyczący instalacji komputerowej LAN
f) Przedmiar dotyczący instalacji monitoringu CCTV
g) Przedmiar dotyczący instalacji BMS
h) Przedmiar dotyczący instalacji SSWiN
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13) Ekspertyza ornitologiczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Lipca 12
w Kożuchowie.
14) Ekspertyza Techniczna /pożarowo-budowlana/ dot. Przebudowy kotłowni tj. z opalanej
węglem na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 12,
pow. Nowa Sól.
Załącznik nr 2

Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Załącznik nr 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi.

Załącznik nr 7

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 8

Wzór umowy.
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