SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr spr.: WZP.271.12.2020
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Błonia
adres:
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
telefon: 22 725-30-04
telefax: 22 725-30-67
NIP:
118-17-88-623
REGON: 013 271 230
e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
http://www.blonie.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w
pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.blonie.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części mieszkalnej na usługową na działce nr ew. 43/68, 43/65, 43/67 obręb
0014 Błonie, jednostka ewidencyjna 143201_4 Błonie obszar miejski
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Wyszyńskiego 13 w Błoniu.
Budynek istniejący wykonany jest w technologii tradycyjnej, rozbudowę zaprojektowano
również w technologii tradycyjnej – murowanej z elementami żelbetowymi, z dachem na
wiązarach drewnianych.
W wyniku rozbudowy powierzchnia użytkowa zwiększy się ponad 2-krotnie tj. z 139,42 m²
na 294,13 m².
Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) roboty w części rozbudowanej:
− rozbiórka istniejącej bryły przedsionka,
− demontaż ocieplenia istniejącego budynku na styku z projektowaną rozbudową,
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− wykonanie ław i stóp fundamentowych żelbetowych rozbudowy,
− murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych wraz z wykonaniem izolacji
poziomych,
− murowanie ścian nośnych rozbudowy z bloczków wapienno-piaskowych,
− wykonanie nowych nadproży, podciągów wieńców,
− montaż stropów rozbudowy,
− wykonanie schodów żelbetowych,
− wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i warstwami izolacyjnymi,
− wykonanie warstw podposadzkowych podłogi na gruncie i na piętrze,
− ścianki działowe murowane z bloczków wap-piaskowych gr. 12 cm,
− wykonanie tynków wewnętrznych,
− montaż windy platformowej.
b) roboty w części istniejącej:
− rozbiórka części ścianek działowych murowanych,
− zamurowania zbędnych otworów np. cegłą, lub bloczkami gazobetonowymi,
− rozbiórka schodów, wykonanie otworów w ścianach nośnych, demontaż warstw
podposadzkowych na parterze w obrysie istn. klatki schodowej,
− wykonanie stropu żelbetowego w rejonie rozebranych schodów,
− wykonanie nowych warstw podposadzkowych na poziomie 0,00 i pod pochylnią jak w
części rozbudowanej,
− w pomieszczeniach na parterze demontażowi podlegają jedynie posadzki, istniejące
warstwy podposadzkowe na poziomie +0,17 pozostają b.z.,
− demontaż istniejących warstw podłogowych piętra w celu wzmocnienia podłoża
dodatkowymi legarkami,
− wykonanie otworów w ścianach nośnych,
− wykonanie nowych ścianek działowych, na stropach piętra wyłącznie w lekkiej
technologii g-k,
− ścianki działowe serwerowni na parterze murowane z bloczków lub cegły pełnej gr. 12 cm,
− wymiana stolarki okiennej, w ścianie od wschodu okna EI30,
− demontaż instalacji podlegających zmianom, lub wymianie
c) roboty w całym obiekcie:
− wykonanie projektowanych instalacji – instalacja c.o., wod-kan. (poziomy prowadzone
w podłogowej warstwie styropianu), instalacja elektryczna, instalacja klimatyzacji.
− po montażu instalacji wychodzących ponad dach należy uszczelnić przeloty i wykonać
odpowiednie obróbki blacharskie oraz uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe,
− wykonać okładziny ścienne z glazury w łazienkach, w kuchence nad ciągiem szafek
stojących, okładzinę z gresu na ściankach murowanych balustrady schodów od strony
biegu schodów,
− montaż poręczy obustronnie przy biegach schodów,
− malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi wg kolorystyki,
− obsadzić nowe drzwi do pomieszczeń,
− montaż okien,
− roboty ociepleniowe,
− malować elewację preparatem antygrafitti na wysokość parteru,
− zamontować nowe parapety z blachy powlekanej,
− grubość docieplenia w glifach okiennych 2 cm,
− na wszelkich narożnikach stosować kątowniki na siatce,
− tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego,
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wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze szarym,
montaż nowego orynnowania z blachy powlekanej w kolorze szarym,
malowanie elewacji,
montaż systemowego daszku nad wejściem głównym,
montaż instalacji odgromowej,

d) roboty na zewnątrz budynku:
− zdjęcie warstwy humusu z powierzchni przeznaczonej do utwardzenia.
− wykonanie nawierzchni chodnika i placyku przed wejściem głównym z kostki betonowej.
Uwaga!
Roboty objęte przedmiotem zamówienia prowadzone będą na czynnym obiekcie.
Należy zaplanować kolejność robót tak, aby możliwe było funkcjonowanie istniejącego obiektu
możliwie jak najdłużej podczas realizacji robót.
Proponuje się aby zrealizować rozbudowę części północnej w pierwszej kolejności, podczas
rozbudowy części od strony zachodniej umożliwić możliwie jak najdłużej funkcjonowanie
wejścia istniejącego.
Po wykonaniu rozbudowy od północy wykonać otwory łączące z budynkiem istniejącym, a
następnie zrealizować wszystkie przebudowy budynku istniejącego.
W ostatniej kolejności wykonać roboty elewacyjne całości – po wykonaniu dociepleń i
obsadzeniu stolarki i ślusarki malowanie elewacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią
załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej
lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy,
najkorzystniejszy dla Zamawiającego zakres robót.
UWAGA: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny
robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.
Warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:
- Zakres robót określa dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej obowiązuje zakres
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym jego szczegółowe ustalenie musi
być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość materiałów użytych do
realizacji zamówienia przez siebie i Podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia
tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że
zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi
przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
- Szczegółowe rozwiązania materiałowe w dokumentacji projektowej, muszą być uzgadniane z
Zamawiającym.
- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp oraz
zabezpieczenie placu budowy.
- Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne braki lub pominięcie
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają charakter
jedynie pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
- Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia: nazwy własne, marki
urządzeń lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do
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zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych
co najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna
urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie
przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na
celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak
zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach
należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”.
Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby),
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności).
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne,
przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące
warunki:
- wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia
dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
74233400-5 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
Wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową,
wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której
Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
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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 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.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 10 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności.
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.
Wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 5 Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp, wymaga aby zrealizowane roboty, jako
zamówienie przeznaczone do użytku osób fizycznych, spełniały wymagania w zakresie
dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z dokumentacją projektową):
Wejście główne – bez barier architektonicznych, poziom tereny przy wejściu -0,02.
Budynek dostosowany będzie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne – zaprojektowano
łazienkę dla interesantów dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniono możliwość transportu osoby niepełnosprawnej na piętro, zaprojektowano przy
wejściu do budynku windę platformową o wymiarze platformy 140x110.
Poziom parteru nowej części i istniejącej różnią się poziomami o 17 cm, w korytarzu
zaprojektowano pochylnię o nachyleniu 8% dla wózków inwalidzkich, która umożliwia dostęp
do całego parteru przez osoby niepełnosprawne.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie: do dnia 15.11.2021 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej, jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
a). wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
−
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku wraz z instalacjami o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
brutto każda, oraz załączy dowody określające że roboty te zostały wykonane
należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b). dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważne wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności
do Izby Inżynierów Budownictwa,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
UWAGA:
Kierownicy: budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 1.2.3. lit. a) niniejszego
rozdziału, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie
dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.3 lit. a) niniejszego rozdziału.
1.4. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 1.2.3. lit. a)
niniejszego rozdziału, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych
w ustawie Pzp, Zmawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w
całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia)
zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w pkt 1.2.3
lit. a) niniejszego rozdziału.
1.5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 1.2.3. lit. a)
niniejszego rozdziału, polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym
sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów jest rzeczywisty udział tych
podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienia tych podmiotów do realizacji
zamówienia jako Podwykonawców lub udział w konsorcjum.
2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:
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 (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp).
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 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane
zdolności dotyczą.
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2.4. 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. 13–22 ustawy oraz ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp.
2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa powyżej, 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w pkt. 1.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty
dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
3.2. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. Podstawy wykluczenia (oraz odrzucenia oferty Wykonawcy)
1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 13-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wyklucza także z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ) Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326,
912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
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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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w
art. 17 ust.1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp (wymienione w pkt. 3 powyżej), 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 powyższego 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 przedstawione
dowody.
5. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z
dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp i nie jest rozpatrywana w trakcie oceny ofert.
6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści
art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne dokumenty wynikające z treści
SIWZ
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
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Uwagi do załączników do SIWZ nr 2 i 3:
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) – załącznik nr 2 i
załącznik nr 3 do oferty.
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 pkt. 1 lit.
b) – załącznik nr 3 do oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt. 1 lit. a, b. SIWZ (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do oferty) składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Inne dokumenty wynikające z treści SIWZ, które należy dołączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz lub w przypadku gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego;
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował
osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (*jeżeli dotyczy)
6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(załącznik nr 4 do SIWZ).
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty i
oświadczenia. Dokumenty i Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
zmienionym Rozporządzeniem z dnia 16.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
9. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy:
Uwaga! niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty
9.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia Biuletynie
Zamówień Publicznych.
9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp lub
wskazanie w ofercie adresu strony internetowej (ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych), na której jest zamieszczony ww. dokument.
9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa - w pkt. 9.2. lit. a) SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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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
powyżej, 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.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2. lit a) lub zastępujący je dokument, o którym
mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 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.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7.1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) zmienionym Rozporządzeniem z dnia 16.10.2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).
9.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.2 lit. a).
9.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 9.2
lit. a). dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
11. Wykonawca, który na wezwanie Zamawiającego nie złożył któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1, lub nie złożył pełnomocnictw
albo złożone oświadczenia lub dokumenty zawierają błędy lub złożył wadliwe
pełnomocnictwa zostanie wezwany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień, a w przypadku ich nie uzupełnienia lub poprawienia lub braku
wyjaśnień zostanie wykluczony, a oferta odrzucona.
12. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zgodnie z art. 26 ust.3
ustawy Pzp powinny potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
oraz być aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.
13. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podlegania wykluczeniu należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
15. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g. formuły:
spełnia – nie spełnia.
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
b) osobiście,
c) za pośrednictwem posłańca,
d) faksu,
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod
rygorem nieważności w formie pisemnej. Dotyczy to także oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw
wykluczenia, oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
przedmiotu zamówienia z ramienia Wydziału Zamówień Publicznych są:
– Iwona Kopczyńska, Agnieszka Kopij (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej)
email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67, tel. (22) 725-30-04 wew. 180.
IX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e), niniejszego rozdziału
(art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
4.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
4.2. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
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ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. VO/Warszawa
nr rachunku: 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z
ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Wadium w innej formie niż pieniądz:
- należy złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz z ofertą przetargową albo
- w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go przesłać w oryginale na adres:
zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach,
musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnousługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na usługową na
działce nr ew. 43/68, 43/65, 43/67 obręb 0014 Błonie, jednostka ewidencyjna 143201_4
Błonie obszar miejski” nr sprawy: WZP.271.12.2020.
9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 3. niniejszego rozdziału. Zmiana formy wadium musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
X. Termin związania ofertą:
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni, licząc
od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym ze
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy 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.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2., nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy będący załącznikiem
nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, których
złożenia żąda Zamawiający w rozdz. VII. pkt 1 - 5 niniejszej SIWZ.
2. Wymagania formalne
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2.2. Oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim,
2.3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa,
2.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2.5. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy. W przypadku
pełnomocnictwa lub innego dokumentu upoważniającego do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie pisemnej, w
oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.6. Formularze stanowiące załączniki do SIWZ powinny zachować formę i treść ustaloną przez
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać
będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
2.7. Wykonawca ma prawo złożyć w ofercie zastrzeżenie, w odniesieniu do tych informacji,
które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dotyczy wyłącznie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu oferty, w
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich
samych jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww ustawy - rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Koperta winna być oznakowana w następujący sposób:
URZĄD MIEJSKI w BŁONIU, ul. Rynek 6
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA
USŁUGOWĄ NA DZIAŁCE NR EW. 43/68, 43/65, 43/67 OBRĘB 0014 BŁONIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143201_4 BŁONIE OBSZAR MIEJSKI
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4. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej powinno być opatrzone nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.
5. Ofertę przygotowaną jak wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6
w pok. nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz parter)
nie później niż do dnia 10.11.2020 r. do godz. 11:00.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww opisem oraz potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponosi Wykonawca.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2020 r. o godz. 11:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Błoniu, ul. Rynek 6.
Uwaga!!!
Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo on-line na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.youtube.com/channel/UCPooVgK0zAA5PrIjVwnqkyg

Bazując na ocenie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert w
zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o
której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje
bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin
składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności
zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i
podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów
ustawy Pzp.
10. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.blonie.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Oferta złożona po terminie składania ofert nie jest rozpatrywana, Zamawiający zwraca
Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty materiałów i składniki związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia i winna być wyliczona na podstawie rzeczywistych
kosztów wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robót, zaleceniami Zamawiającego zawartymi w SIWZ
i we wzorze umowy oraz zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przyjmuje, iż cena ofertowa podana przez Wykonawcę obejmuje całość zamówienia,
jego pełny koszt wykonania, musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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3. Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Przedmiary robót ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy
obliczenia ceny oferty. Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały
pomocnicze przy obliczaniu ceny.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, określa wzór
umowy, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich
wartość bez kwoty podatku – tj. kwotę netto.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia przewidzianych na
podstawie art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z
Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
- cena ofertowa brutto - waga 60 %
- okres udzielonej gwarancji - waga 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanymi wyżej kryteriami z pośród ofert
zakwalifikowanych do oceny, wg wzorów:
C – cena - waga: 60 % - max. ilość pkt 60,00
C =

cena min.
----------------------------cena ocenianej oferty

x 60 pkt

max. ilość pkt 60,00

G – okres udzielonej gwarancji - waga: 40 % - max. ilość pkt 40,00

G =

okres udzielonej gwarancji (min. 36 m-cy)
-----------------------------------------------------najdłuższy okres udzielonej gwarancji

x 40 pkt

max. ilość pkt 40,00

UWAGA!
a) Wykonawca winien w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) określić ilość miesięcy
w czasie których zapewni gwarancję.
b) Minimalny okres bezpłatnej gwarancji wynosi - 36 m-cy.
Maksymalny okres gwarancji wynosi – 60 m-ce.
c) W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji dłuższej niż 60 m-ce, Zamawiający
przyjmie do oceny okres gwarancji 60 m-ce.
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+G = Liczba punktów
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3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po ogłoszeniu wyników przetargu Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w
celu uzgodnienia szczegółów zawarcia Umowy oraz wskaże wybranemu Wykonawcy
miejsce i termin podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w
terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz:
- należy złożyć w oryginale w postaci papierowej albo
- w sytuacji wnoszenia zabezpieczenia w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go przesłać
w oryginale na adres: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. VO/Warszawa
nr rachunku: 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego
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rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego).
4. Z zastrzeżeniem pkt 5. niniejszego rozdziału, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w
pkt 2. lit. b) - e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego (Beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę
(Zobowiązanego).
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 2. niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
8. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu,
musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na usługową na działce nr ew.
43/68, 43/65, 43/67 obręb 0014 Błonie, jednostka ewidencyjna 143201_4 Błonie obszar
miejski”, nr sprawy: WZP.271.12.2020.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane roboty.
10. 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 prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany do umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
i wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, gdyby wystąpiły następujące
okoliczności:
a). Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie
technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi
być zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiającego,
b). Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót.
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w
przypadku:
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a). przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy,
b). wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie
temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie
wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
trzecie nie związane z Wykonawcą itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających
wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji
działania powyższych okoliczności.
c). błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie.
d). konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień.
e). konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy
na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania
wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz.
f). prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania
robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do
wykonania prac lub badań archeologicznych
g). realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych
w drodze odrębnej umowy.
h). działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych
podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.)
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
trwania powyższych okoliczności.
i). złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub
odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
trwania powyższych okoliczności.
j). ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia.
k). wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem
robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o
faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych.
l). wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania
decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac
archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o
faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,
ł). z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus
/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację
niniejszego zadania.
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od podpisania umowy złożyć Zamawiającemu
opłaconą polisę OC od skutków prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż
200.000,00 zł.
6. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od podpisania umowy opracować i uzgodnić z
Zamawiającym i przedłożyć harmonogram robót rzeczowo –terminowo- finansowy.
7. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty
kierownika budowy i kierowników robót, które są wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia
robót tj. oświadczenia o objęciu obowiązków, kopie uprawnień budowlanych do kierowania
robotami, kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- 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.
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.
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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 rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
XIX. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.
3.1. Warunki udzielenia zamówienia:
- roboty zostaną zlecone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy Zamawiający
będzie posiadał środki finansowe na ich realizację,
- wycena ww. robót zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla
takich samych lub podobnych robót,
- wycena robót każdorazowo zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej
korekty.
4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający nie
dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz podania firm Podwykonawców (o ile są znane).
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w
Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd
Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel. 22 725 30 04, fax. 22 725 30 67,
email: ratusz@um.blonie.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie jest Pan Robert Gadzinowski
iod@um.blonie.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”;
22

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jednocześnie Urząd Miejski w Błoniu przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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/-/ mgr Zenon Reszka
Załączniki do SIWZ:
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
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