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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
w sprawie zamówienia publicznego na:  

 

„Wymianę pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie” 

  

 
 
 
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO, PRZY WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 
5 225 000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2015 ROKU, POZ. 
2164)  
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 ........................................................  
                                                                                                   zatwierdzam, dnia 13.01.2016 r.  
 
 

 
 

Rydzyna, styczeń 2016 roku 



 
1. Zamawiający. Informacje ogólne  
 
 
1.1. Zamawiającym jest: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. 065 538 84 

34, fax. 065 538 85 13, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl. 
      
1.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164) zwana dalej ustawą 
PZP. 

 
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie 
stanowią inaczej. 

 
1.3.        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
 
1.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej: www.rydzyna.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania. 

 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 
zamówienia poniżej 5 225 000  EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy PZP. 

               
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w  

Rydzynie, stanowiącego element układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków i leżącego w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający dysponuje wymaganą decyzją 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o pozwoleniu na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz decyzją o pozwoleniu na 
budowę. 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie pod nadzorem Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Lesznie.  

 
Zamawiający zastrzega, że kolor oraz wzór dachówki musi zostać zaakceptowany 
przez przedstawiciela Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Delegatura w Lesznie. 
Odbiory kolejnych elementów robót będą odbywać się przy udziale przedstawiciela  
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Lesznie.  

 
 



Ze względu na przedmiot zamówienia (obiekt wpisany do rejestru zabytków) 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawców. 

   Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej budynku, w którym będzie 
realizowane przedmiotowe zamówienie. 

 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,  

przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące 
załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.  

 
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. 
 
3.4. Wszelkie wskazania znaków towarowych lub pochodzenia materiałów 

budowlanych lub urządzeń w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym należy 
rozumieć jako przykład modelowy (art. 29 ust. 3 ustawy). 
Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały 
dokumentów na żądanie Zamawiającego. 

        Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez               
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego               
materiały i urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

  
   CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne   

roboty  
 
3.5.  Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień. Dokumentacja 
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są istotnymi 
elementami zamówienia i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  

 
3.6. Dopuszcza się udział w postępowaniu wykonawców spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
   
 
4. Termin wykonania zamówienia  
  
 Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.05.2016 r. 
              
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 
 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 



spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące: 
 
 5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie specjalnych 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.  
 5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 100.000,00 
zł brutto każda, polegające na wykonaniu pokrycia dachowego w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

 5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na 
etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, określone przepisami ustawy Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane 
w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj. 
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 
Ponadto Zamawiający wymaga zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015 r., poz. 1789), aby 
kierownik budowy przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanym 
do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. 

                           
  
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z powyższym 
przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 



 5.2.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia 
lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary 
umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły 
nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i została stwierdzona 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

                            5.2.2. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo 
wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za 
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 5.2.3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego; 

 5.2.4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

 5.2.5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 5.2.6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 5.2.7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 5.2.8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5.2.9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5.2.10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
5.2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 
5.2.12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 
dołączonych do oferty. 

 
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 
 
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy PZP (pkt 5.1.1. – 5.1.4. niniejszej SIWZ) należy przedłożyć: 

 

 6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l 



ustawy PZP – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej 
SIWZ. 

  
                            6.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć: 
                            a) wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu 

pokrycia dachowego o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej 
SIWZ. 
W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie   
potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. warunku 
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia 
wykonania wskazanej roboty w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia lub innego dokumentu, 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane 
w w/w wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej (poświadczenia lub innego dokumentu). 

                             
6.1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zarówno na etapie udzielenia 
zamówienia, jak i jego realizacji należy przedłożyć: 

                            a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 
do niniejszej SIWZ,    

 b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.  

 Uwaga! 
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie wykonania 
zamówienia publicznego zobowiązany zostanie do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających posiadanie przez wskazane osoby ww. 
kwalifikacji, zgodnie z z § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 



wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz.U. z 2015 r., poz. 1789). 
Udział w robotach budowlanych prowadzonych odpowiednio przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 
1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, potwierdzają 
świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych oraz inne 
dokumenty zaświadczające udział w tych robotach wydane przez 
kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te roboty były 
wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w 
tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym 
instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków.  
 

 6.1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć:   

                            a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w którym należy wskazać informacje 
dotyczące: 
a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d)  zakresu i okresu udziału (bądź nie) innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej (pkt 6.1.4.) wymaganych przez Zamawiającego może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Wykonawca przedstawiając wraz z ofertą inny dokument, o którym mowa powyżej winien 
wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp (pkt 5.1.1. – 5.1.4.), polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu oceny przez Zamawiającego, czy 
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 



podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca złoży:  
- w przypadku warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 5.1.2) pisemne 
zobowiązanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 9, 
- w przypadku warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 5.1.3) pisemne zobowiązanie według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 9. 
 
 
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy PZP (pkt 5.2.1. – 5.2.12. niniejszej SIWZ) należy przedłożyć: 

 

 6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ; 

 6.2.2. aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

 6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń 
społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 6.2.1. – 6.2.4. niniejszej 
SIWZ. 

 
 
6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt 6.2.2. – 6.2.4. niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: 
6.3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (pkt 6.2.2), 
6.3.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert (pkt 6.2.3.- 6.2.4.). 
              Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę   
              lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z odpowiednim  
zastosowaniem terminów, o których mowa w pkt 6.3.      

 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę               
 mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej               
 Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio               
 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub               
 miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących   
              przedłożonego dokumentu.  
              

Oświadczenia i dokumenty żądane w pkt 6.1.2. – 6.1.4. niniejszej SIWZ, w pkt 6.2.1. 
– 6.2.4. oraz pisemne zobowiązanie (Załącznik nr 9) niniejszej SIWZ są składane w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę/podmiot trzeci, a oświadczenie żądane w pkt 6.1.1. niniejszej SIWZ w 
formie oryginału. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa należy 
składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których będzie polegał Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (tzn. ten podmiot, którego dany 
dokument dotyczy). 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 
oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych 
przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W przypadku złożenia oferty 
przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające z pkt 6.2.1. – 
6.2.4. niniejszej SIWZ składa każdy z podmiotów tworzących konsorcjum. Pozostałe 
dokumenty wynikające z pkt 6.1.1. – 6.1.4. niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako 
całość.  
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
6.4. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub 
którzy nie złożyli odpowiednich pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie 



Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

 
6.5.     Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

6.5.1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów – Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

6.5.2. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną 
informację – Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

6.5.3. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne 
oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się 
postępowaniu. 

6.5.4. Informacja składana według Załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ winna mieć 
formę oryginału. 

 
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się 
 
7.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i 

Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.   

 
7.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
7.4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
7.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 
 
7.6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. 
 
7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania 
ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym 
przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej. 

 
 



 
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z 
wykonawcami: 
 
Łukasz Bartkowiak – Wiceburmistrz UMiG Rydzyna 

      tel. 065 538 84 34,  
      fax 065 538 85 13,  
      e-mail: lukasz.bartkowiak@rydzyna.pl,  
      od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 
         
9. Wymagania dotyczące wadium 
 
 
9.1.   Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100). 
 
9.2.         Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

     9.2.1. pieniądzu, 
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 

      9.2.3. gwarancjach bankowych, 
      9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

 
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego - Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie,  Nr 15 1020 3088 0000 
8002 0034 3038 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 
Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 

 
9.4.   Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w 
miejscu składania ofert. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. 
Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 
nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

 
9.5.     Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie 

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego. 

 
9.6.      Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9.7.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający 



zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
9.8.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  

9.9.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

 
      9.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na  

warunkach określonych w ofercie,  
          9.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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

 
 
10. Termin związania ofertą 
 
 
10.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni 
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

 
11. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
 
11.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
11.2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty, 

oświadczenia, zaświadczenia i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone, a także 
kosztorys. Kosztorys, z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, będzie pełnił jedynie 
funkcję pomocniczą, nie będzie traktowany jako część oferty i nie będzie podlegał 
ocenie przez Zamawiającego. 

 
11.3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub 
przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

 
 
11.4.      Jeżeli Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 5.1.1. – pkt 5.1.4. SIWZ) zamierza 
powołać się na zasoby innych podmiotów (podwykonawców), Wykonawca 



zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
              Powołanie się Wykonawcy na zasoby innych podmiotów (podwykonawców) winno 

nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 
 
11.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym 

przypadku ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy PZP.  

 
11.7. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być                
 ponumerowane. 
 
11.8. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

11.9. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą, i adresem 
wykonawcy oraz napisem: “Oferta w przetargu nieograniczonym na: Wymianę 
pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie”.  

11.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli 
Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 
oferty przed terminem składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być 
dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: “Oferta w przetargu 
nieograniczonym na: Wymianę pokrycia dachowego w budynku Ratusza w 
Rydzynie” i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: 
„zmiana” lub „wycofanie”.  

 
11.11. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane. 

 
11.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
11.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
11.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i z uwagi na 

wynagrodzenie ryczałtowe nie dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych. 
 
11.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
11.16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
11.17. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w 

Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna (sekretariat), do dnia 05.02.2016 roku do 
godz. 10:00. 



 
 
12.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
 
12.3.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i 

Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w dniu 05.02.2016 roku o godz. 
10:15. 

 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 
13.1.  Cena oferty jest ceną ryczałtową.   

 Na cenę ryczałtową oferty powinny składać się koszty wynikające z kosztorysów 
ofertowych sporządzonych na bazie: przedmiaru robót, dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także innych danych 
zgromadzonych podczas wizji lokalnej terenu budowy. 
W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i 
przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu, a których nie ujęto w odrębnych pozycjach przedmiaru 
robót. Wykonawca winien ująć w/w koszty w cenach jednostkowych pozycji 
opisanych w przedmiarach robót. 

 Cena ryczałtowa powinna obejmować więc wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia, tj. m.in. koszty: 
− uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego oraz 

pokrycia kosztów z tym związanych w związku z prowadzeniem robót w pasie 
drogowym, 

− obsługi geodezyjnej (wytyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji 
powykonawczej) – 3 kpl., 

− sporządzenia projektu organizacji ruchu dla robót w pasie drogi gminnej – 3 
kpl., 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót – 2 kpl., 
− sporządzenia  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 kpl., 
− urządzenia i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczenia, 
− odtworzenia i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których 

prowadzone będą prace budowlane,  
− zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz 

współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania 
inwestycyjnego, 

− pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z 
winy Wykonawcy, 

− inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 
zamówienia.  

 
13.3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać w 

każdej pozycji zgodną z przedmiarami robót: liczbę porządkową, opis pozycji i ilość 
jednostek oraz cenę jednostkową netto pozycji i wartość netto pozycji. 

 
13.4.    Cena jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny, 



materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz inne koszty, które 
obciążają Wykonawcę zgodnie z umową. 

 
13.5.  Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysu brutto. Cenę oferty należy 

podać w złotych polskich (PLN). 
 
13.6.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z  

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
13.7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi  

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje 
odrzucenie oferty. 

      
13.8.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami.  
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie  
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono 
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i 
usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 
13.13. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
 
 13.13.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
 13.13.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,  
 13.13.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  

 
 
14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
 między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.  

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
 
 
 
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 



15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
- cena 90%  

 - gwarancja 10%. 
 
15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w 

skali do 90 punktów, w następujący sposób: 
 
 C = (Cncb/Cbob) x 90 pkt, gdzie: 
 C - ilość punktów za cenę, 
 Cncb - najniższa cena brutto, 
 Cbob - cena brutto oferty badanej. 
 
15.3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium terminu wykonania ustalony 

będzie w skali do 10 punktów, w następujący sposób: 
 
 gwarancja od 49 do 60 miesięcy – 10 pkt 
 gwarancja od 37 do 48 miesięcy– 8 pkt 
 gwarancja od 19 do 36 miesięcy – 4 pkt 
 gwarancja od 0 do 18 miesięcy – 0 pkt 
 
15.4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 
 
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
 
16.1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z 

art. 92 ustawy PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, 
zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
16.3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 

przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 
zamówienie publiczne. 

16.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie 
przesłane w formie pisemnej. 

              Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa powyżej. 

 
16.5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu 



cywilnego.  
 
 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
17.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
17.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3% ceny podanej w 
ofercie. 

 
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
17.4.       Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
17.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. 

 
17.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA I oddział w 
Lesznie,  Nr 15 1020 3088 0000 8002 0034 3038.  

 
17.7.      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 

może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
 
17.8.     Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

 
17.9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
 
17.10. Kwota, o której mowa w pkt. 17.9. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
 
17.11.    W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę 

niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi 
nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% 
wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile 
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej 
wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

 
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 



 
              Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ określa pozostałe istotne dla 

stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
 
 
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 
 
19.1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

 
19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
              19.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 
              19.2.2.    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
              19.2.3.    odrzucenia oferty odwołującego.  
 
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 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.  

 
19.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
formie faxu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

 
19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

 
19.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
19.7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
 
19.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 



(Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
19.9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
 właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
19.10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
 oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
 ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
 o zmianę orzeczenia w całości lub części. 
 
19.11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
 żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 
19.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
 przysługuje skarga kasacyjna. 
 
19.13.    Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 

ustawy Pzp. 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty, 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 

ust. l ustawy PZP, 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót, 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób, 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy 
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej 
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór zobowiązania 
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót. 
 
 
 


