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Rozdz. I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
Zamawiający : Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze,
woj. podlaskie
Telefon: 85 655 28 60, fax 85 655 29 11 e-mail : sekretariat@gminasiemiatycze.pl
godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 - 15.30,
strona internetowa: www.gminasiemiatycze.pl
Rozdz. II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.)
zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018r. poz 1993)
ROZDZ.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU
SENIOR+ w Ogrodnikach”.
2. W ramach przebudowy przewidziane są następujące zakresy robót:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- roboty remontowe i renowacyjne,
- roboty budowlane w zakresie budynków,
- roboty ciesielskie,
- wykonanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- izolacja cieplna,
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
- roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania,
- kładzenie płytek,
- kładzenie podłóg,
- roboty malarskie,
- stolarka budowlana,
- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej,
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- instalowanie wentylacji,
- urządzenia grzewcze,
- wyroby sanitarne,
- wyposażenie kuchni i sal
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt
architektoniczno - budowlany przedmiar oraz kosztorys ofertowy
stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ.
3.1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z
punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem

zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące
trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje
również przedmiar robót stanowiący załącznik SIWZ jako materiał informacyjny
(pomocniczy). Korzystanie z przedmiaru robót przygotowanego przez
Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączony do SIWZ
kosztorys ofertowy, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może
być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona
w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym
względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i
zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w
przedmiarze robót.
3.2. Kosztorys ofertowy należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2.3.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca
analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że
każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp
użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”.
2.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe,
oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie
wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w
dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne
będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane
przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
2.5. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16
ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od
niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego
oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez
niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone
wymagania wskazane przez Zamawiającego.
2.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane
przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje

także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamówienia.
2.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną oraz
należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością, właściwą organizacją
pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w
szczególności bhp, ppoż., i branżowych.
2.8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
2.9. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny
koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018
r. poz. 21 zm. Z 2017 r. poz. 2422) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów
uwzględni w cenie ofertowej.
2.10. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym
proponowaną ceną ofertową) obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót,
ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126);
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań i
odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej;
3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie
robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej;
4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót;
5) informowanie zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie
później niż 14 dni przed zmianą. zamawiający zastrzega, że jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika
budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od wykonawcy i nie
będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania
projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów;
7) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub
opóźnienie terminu wykonania umowy;
8) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy wykonawcy;
9) pokrycie kosztów związanych z odbiorami;
10)wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które

zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
11) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu;
12)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami
objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3.11 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej
gwarancji jakości i udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty
budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia liczą od dnia odbioru
ostatecznego.
3.12 Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie - do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
3.13. Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje i przedstawi ostateczny
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót
3.14 Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz
przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 roboty rozbiórkowe,
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45422000-1 roboty ciesielskie
45261000-4 wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 izolacja cieplna,
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45324000-4 roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania,
45431000-7 kładzenie płytek
45432113-9 kładzenie podłóg,
45442100-8 roboty malarskie,
44220000-8 stolarka budowlana,
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 instalowanie wentylacji
39715200-9 urządzenia grzewcze
44411000-4 wyroby sanitarne
45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

5.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o
pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać
czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na m.in: wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.:
przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy, roboty
rozbiórkowe, malarskie, stolarki drzwiowej, roboty instalacji wodno-sanitarnych,
roboty instalacji elektrycznych.
5.1. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww.
prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub
samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
5.2.
Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres
realizacji zamówienia.
5.3.
Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 8
do niniejszej SIWZ.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców

ROZDZ. IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZ.V ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT USTAWY.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6.
ROZDZ.VI

OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZ.VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.
Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót.
Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie
roboty i zgłosić je przed tym terminem, do odbioru wraz z kompletem dokumentów
niezbędnych do jego dokonania.
ROZDZ.VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu;
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
Ogłoszeniu zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych
w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że:
2.3.1 W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać się
doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimalnej
200 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu remontu, przebudowie obiektu
budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej
2.3.2 osoby - kadra techniczna:
W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji
zamówienia wśród osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, zostaną
skierowane osoby spełniające co najmniej następujące warunki:
a) kierownik budowy – minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania,
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z
załącznikiem (wzór) nr 2 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2)
SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI
ust. 7 pkt 7.1) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona tj. wykazu wykonanych robót. Do
przedmiotowego wykazu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ) należy dołączyć dowody
potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek.
2.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2.4.1 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.
2.4.2 Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
2.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
2.4.4 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.
2.4.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną,
2.5 Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za
pomocą dowodów określonych w:
2.5.1 ustawie;
2.5.2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju 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) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu
i w SIWZ.
2.6 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.7 Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach
określonych w art. 23 ustawy.
ROZDZ. IX PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE W
ART. 24 UST. 5 USTAWY.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu w tym:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu
o zamówieniu i SlWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy wykluczy z
postępowania Wykonawcę:
2.1. 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. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,
z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259, i 1844 oraz z 2016r. poz.615);
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy i które wskazane zostały przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej
stronie internetowej www.gminasiemiatycze.pl informacji dotyczących między innymi
nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ustawy oraz pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania 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 lub kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy 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.
8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Oświadczenie - Załącznik
Nr 2 do niniejszej SIWZ.
ROZDZ. X WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 I UST. 5 USTAWY.
Część A - Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu,
1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie - Załącznik Nr
2 i nr 3 do niniejszej SIWZ.
3. Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny
podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa

także Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów - podpisane
przez osobę/y upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Załącznik Nr
2 do niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z
tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych
Wykonawców.
Część B - Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie
Zamawiającego
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
5.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
5.2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w Ogłoszeniu o
zamówieniu, w SIWZ i w ustawie Pzp.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.1. potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności.
6.2. 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 - Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ - przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy;
6.3. 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 - Załącznik Nr
6 do niniejszej SIWZ.
7. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 ustawy, określonych
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
8.1. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
8.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
8.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1-8.3
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt lit b powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 10 pkt a , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
10, 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.
13. 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.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać
wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju 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), zwanym dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”.
ROZDZIAŁ XI

PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, zamawiający
wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak
informacji o zamiarze powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom jest
równoznaczny z samodzielną realizacją zamówienia przez wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia.
4. Zamawiający żąda, by wykonawca przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w
wykonywanie części zamówienia które im zostały powierzone przez wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
tyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca, na żądanie zamawiającego, przedstawi
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

ROZDZ. XII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest:
2.1. złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej;
2.2. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws
dokumentów - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w
oryginale;
2.3. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów
- inne niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 - w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej;
2.4. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie,
bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa;
2.5. złożyć dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej
formie niż pieniężna.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2
-oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski; Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane
przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws dokumentów i w SIWZ. Zamawiający
uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich
treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego
terminu.
8. Zamawiający na swojej stronie internetowej: www.gminasiemiatycze.pl opublikował
Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
9. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ
kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami
jest:
- Wiesław Klepacki - tel. 85 655 28 60 w.40
- Mirosław Mańkowski – tel. 85 655 28 60 w.43

13. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą
przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 3:
1) pocztą elektroniczną: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
2) faksem na numer telefonu: 85 655 29 11
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej

(www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy wykonawca wybierze formę pisemną, wniosek należy umieścić
w opakowaniu i opisać: „Pytanie – Klub Senior +".
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej
(www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl).

ROZDZ. XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZ. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 27.07.2020 r. do godz.
11:00
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Bank BS Siemiatycze Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 z dopiskiem „WADIUM
– „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU
SENIOR+ w Ogrodnikach”. Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę, można dołączyć do składanej oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo
wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej w dniu
27.07.2020 r. do godz. 11:00
5. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej
wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.
4a ustawy.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
11. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy odrzuca się ofertę jeżeli
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
ROZDZ. XVI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
6. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę.

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona
notarialnie) musi zostać dołączone do oferty.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
9. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 7.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty,
oświadczeń, wykazu) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może
przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem
przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego
powyżej przepisu:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
15. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w
sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w
przypadku uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
16. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale
spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
19. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
20. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
b) oświadczenia wykonawcy, o których mowa w rozdz. X ust 1:
c) dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy, że wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli
wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych
podmiotów,
d) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych
przez wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcę.
ROZDZIAŁ XVII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Siemiatyczach przy ul.
Tadeusza Kościuszki 35 lub przesłane na adres Urząd Gminy Siemiatycze, ul.
Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze w terminie do dnia 27.07.2020r., do
godziny 11:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Gmina Siemiatycze, ul.
Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze oraz opisane: „Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w Ogrodnikach”–
nie otwierać do godz. 11:30.

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty
oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie
będą otwierane.
ROZDZIAŁ XVIII
MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Tadeusza Kościuszki
35, w Siemiatyczach, w dniu 27.07.2020 r. o godzinie 11:30 pok. Nr 6. I p.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bip.ug.siemiatycze.wrptapodlasia.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
ROZDZIAŁ XIX
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i należy obliczyć ją na podstawie zakresu
prac zawartych w dokumentacji technicznej oraz opisanych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zawartych w przedmiarze robót
stanowiących załączniki do SIWZ.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, SiWZ oraz zawierać będzie koszty wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.
W cenie ryczałtowej należy, także uwzględnić postanowienia zawarte w istotnych
postanowieniach umowy stanowiącej (wzór umowy)– załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
wykonawcę.
4. Cena oferty to cena ryczałtowa brutto za realizację całego zamówienia, gdzie
należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszelkie utrudnienia
wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie
ofertowej.
5. Cena ryczałtowa oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące
wykonaniu zamówienia.
6. Przedstawione w ofercie przez wykonawcę cena ryczałtowa jest niezmienna przez
cały okres umowy i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
7. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
8. Wykonawca poda cenę brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, na którą wykonawca składa
ofertę, przedstawiona ma być w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą
niż dwa miejsca po przecinku liczbowo i słownie.
9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich PLN.
10. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny
oferty dokładnie zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową,
sprawdził zakres prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty.
11. Zamawiający informuje, że załączony do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przedmiar robót budowlanych, stanowi dla wykonawcy jedynie materiał
poglądowy i pomocniczy do określenia ceny ryczałtowej (wynagrodzenia
ryczałtowego) za wykonanie przedmiotu zamówienia, a zatem nie stanowi wyłącznej
podstawy określenia ceny oferty.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy:

1) opracuje w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy
robót, który stanowił będzie załącznik do umowy,
ROZDZ. XX KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
· Cena oferty - 60%
· Gwarancja - 40%
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów.
3. Ocena łączna oferty
poszczególnych kryteriów.

stanowi

sumę

punktów

uzyskanych

w

ramach

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w
%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego
miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać
się będzie wg następujących zasad:
1) Cena oferty – 60%
Ocenie zostanie poddana cena oferty dla każdej z części. Cena ryczałtowa brutto za
realizację zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz
sposobem obliczania ceny oferty, określonym w rozdziale XV SIWZ - podana w
„Formularzu oferty". Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:
cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------*60
cena brutto oferty badanej
2) Gwarancja – 40%
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
„Formularza oferty" i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.
Za zaoferowany okres gwarancji Wykonawca otrzyma punktację w następującym
układzie:
- za okres 3 lat – 0 pkt
- zakres 4 lat i więcej – 20 pkt
- za okres 5 lat i więcej – 40 pkt
5. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie poda (nie wpisze w formularzu ofertowym)
okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji
tj. 3 lat i przyzna 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”.

7. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
8. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która
uzyska najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach kryteriów oceny ofert.
ROZDZIAŁ XXI
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej
oferty)
na
własnej
stronie
internetowej
www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty faksem lub drogą elektroniczną.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem 5- dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 u Pzp.
ROZDZIAŁ XXII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. 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.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy Pzp.
7. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy
wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
1) kopie uprawnień budowlanych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcję kierowników robót, o
których mowa w rozdz. IV SIWZ,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy robót sporządzony przez wykonawcę
3) wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
ROZDZ. XXIII
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w
wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesione w formach
przewidzianych 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu,
2)
poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ar. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ww. ustawy Pzp tj.
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub
oszczędnościowo-kredytowej,

spółdzielczej kasy

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego Bank BS Siemiatycze Nr 25 8092 0001 0000
1919 2000 0250
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny
być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres
rękojmi wraz z terminie zwrotnym zabezpieczenia.
7. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową
wykonania robót budowlanych.
8. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwrócone wykonawcy w
terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty
upłynięcia okresu rękojmi za wady.
9. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia powinno
wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w
terminie maksymalnie 30 dni od dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie niż pieniądz musi wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w art. 150 ust.
8 i 9 ustawy Pzp.
11. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
ROZDZ. XXIV
INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy
Załącznik Nr 8 niniejszej do SIWZ.
2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje
dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w
sposób i na warunkach określonych w IPU.
ROZDZ. XXV
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA.
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
póź.zm.).
2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane
w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
ROZDZ. XXVI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią
załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym,
że oferty udostępnia się po ich otwarciu.
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej,
jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z
uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o
tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie

kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w
terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o
unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących
zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku
postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawnych.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część.
ROZDZ. XXVII
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1 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 sprawach swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy
Siemiatycze - Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300
Siemiatycze, tel. 88 655 28 60, email sekretariat@gminasiemiatycze.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siemiatycze jest
Pan Kornel Tołwiński, tel. 85 655 28 60 w.41;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU
SENIOR+ w Ogrodnikach”
4) 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
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) 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;
9) 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 których 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.

*

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.
ROZDZ. XXVIII
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - formularz oferty
Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy na podst. Art. 25a ust 1 pzp
Załącznik Nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania
Załącznik Nr 4 - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 - wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę (robót bud.)
Załącznik Nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 7 - kosztorys ofertowy
Załącznik Nr 8 - wzór umowy

