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Remont świetlicy gminnej w Rogitach 

    
   Kody CPV: 45000000-7, 45261000-4, 45310000-3, 45311200-2, 45315000-8, 45320000-6, 
                        45321000-3, 45332000-3, 45410000-4, 45421100-5, 45431200-9, 45442110-1, 
                        45442190-5, 45443000-4, 45453000-7, 45431100-8 
    
      
        
 
 
Tryb zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz.907) 

 
Zamawiający: Gmina Braniewo  
 
Adres zamawiającego:   ul. Moniuszki 5,14-500 Braniewo 
                                            tel. 55-644-03-00 / fax 55-644-03-01  
                                           
 
 

  I.  Przedmiot zamówienia . 
   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: 

- przemurowanie spękanego muru 
- skucie tynków wewnętrznych – 50% tynków ścian 
- demontaż okładziny z płyty na ścianach 
- wykonanie nowych tynków 
- wykonanie sufitu podwieszanego z 1 warstwy płyty gipsowo – kartonowej 
- wykonanie pomieszczenia łazienki – ścianki działowe lekkie z płyty gipsowo – kartonowej na 

stelażu metalowym, z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm 
- wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV 
- wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę drewnianą 
- montaż drzwi w pomieszczeniu łazienki 
- zabudowa fragmentu ściany płytą GK – ściana w hallu, na której zamontowane są rury 

kanalizacyjne 
- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach i suficie 
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną – DULUX lub o podobnych 

parametrach 
- demontaż ścianki działowej drewnianej i podsufitki drewnianej na zapleczu 
- demontaż białej podłogi legarów oraz polepy 
- wykonanie izolacji ze styropianu gr. 10cm 
- wykonanie izolacji z folii 2x 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę z zaprawy cementowej gr. 8cm 
- ułożenie posadzki z płytek gresowych 
- wykonanie okładziny z glazury w łazience na wysokość 2,0m 
- wykonanie lamperii olejnej na wysokość 1,5m na ścianach 
- demontaż baterii zlewozmywakowej i zlewozmywaka 
- montaż wc typu kompakt, umywalki, baterii umywalkowej i zlewozmywakowej oraz 

zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 
- doprowadzenie wody do łazienki oraz wykonanie kanalizacji w łazience 
- zamontowanie wodomierzy skrzydełkowych – 2szt. 
- zamontowanie term do podgrzewania wody – 2szt. 
- demontaż opraw żarowych i kinkietowych oraz gniazd i włączników 
- wykonanie nowej rozdzielnicy 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z przewodów miedzianych 
- montaż opraw jarzeniowych rastrowych 3x36W ze świetlówkami T5 – 12szt. 
- montaż opraw żarowych w wc – 2szt. 



- montaż włączników i gniazd 
- montaż grzejników elektrycznych o mocy 2000W, ze sterowaniem termomechanicznym i 

programatorem czasowym np. DIMPLEX PLX 2000TI – 9szt. 
 

              
2.    Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót. 
 
 
II.  Termin wykonania zamówienia  20.06.2014r.  
 

   
  III.   Zamówienia uzupełniające. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

  IV.  Oferty wariantowe i częściowe . 
  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

  IVa.  Zaliczki. 
  

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   
 
 
 V.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna. 

 
Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna. 
 

  VI. Oferty wspólne. 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
  VII. Informacje o walutach. 

 
Rozliczenia prowadzone będą w PLN. 

 
  VIII.  Informacja o podwykonawcach.  

 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
  

            IX. Sposób porozumiewania się  zgodnie. 
Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym: 
 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem na nr 0-55-644-03-01  

2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
            X. Warunki udziału w postępowaniu . 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

   1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem – załącznik Nr 3 do 
SIWZ. 



W szczególności Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robotami budowlanymi 
których przedmiotem było wykonanie   przebudowy lub remontu budynku mieszkalnego lub użytkowego 
o wartości każdy co najmniej 80 000 złotych brutto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych 
warunków Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć:  
 -wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  

           
W przypadku  wspólnego  ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców 
oceniany będzie  łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.  
 
2. Znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia - do 
potwierdzenia dokumentem potwierdzającym zdolność kredytową lub okazaniem posiadania środków na 
rachunku bankowym na kwotę nie mniejszą niż  wartość zamówienia brutto . 

 
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 wykonywaniu zamówienia. 
 
 
XI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

  Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w 
nich informacji wg zasady: spełnia / nie spełnia. 
 
XII. Wadium  
 

               1. Zamawiający  żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.000zł. ( jeden   
                tysiąc  ) 

 
    2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
    - Pieniądzu, 
     - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z      
      tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
    - Gwarancjach bankowych, 
    - Gwarancjach ubezpieczeniowych,  
    - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,   poz. 1158, 
z późn. zm.). 
 
3.Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane 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 złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności 
nie krótszy niż okres związania ofertą, 

  3.1.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek  BGŻ SA Braniewo, numer: 45 
2030 0045 1110 0000 0089 9940. Na dowodzie wpłaty określić „Remont świetlicy gminnej w Rogitach” 
 

  3.2.Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być 
złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami 
załączona do oferty, 
 
 
 



 
 
 
 

            XIII.  Zwrot wadium  zgodnie . 
 
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.  

1a. 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.  

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie. 

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta  została 
wybrana: 

       - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach     
          określonych w ofercie, 

           - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w   
              SIWZ, 
          - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  
            leżących po stronie wykonawcy. 
 
XIV. Wyja śnienia i modyfikacja treści SIWZ. 
 
1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
      1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust.1  

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej 
zamieszcza na tej stronie.  

 
 
    
 
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.  
od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 11 Urzędu Gminy Braniewo. 
 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: Kamil Kryger 



 

 

             XV.  Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty . 
  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty 
występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4.  Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona  
5. Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno 
ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo 
muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których 
wykonawca naniósł zmiany. 

6. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

7. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 

 
           XVI. Termin związania ofertą . 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert. 
 

           XVII.  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków . 
 

1. Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 

A. Oferta musi zawierać: 
 

1. Formularz ofertowy + szczegółowy kosztorys ofertowy. 
2. Dowód wpłaty wadium. 
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy  
4. Dokumenty wymienione w pkt B. 
 

B. Dokumenty żądane od Wykonawcy 
 

            W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia   
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych 
w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

 

1.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1  
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy; 

 
            W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1  

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
      -wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 



dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone -załącznik  Nr 3 do SWIZ;  

    - dokument potwierdzający zdolność kredytową lub okazanie posiadania środków na rachunku bankowym 
na kwotę nie mniejszą niż  wartość zamówienia brutto . 

 
 

         Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie: 
 

    1.Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2.Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVII.B 1 i 2 powinny być złożone przez każdy 
podmiot.  
 
C. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi 

za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo 
powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

D. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert.  

E. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1. 

F. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVII lit. B: 
ppkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że; 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt. XVII lit. F ppkt. 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w w pkt. XVII lit. F ppkt. 1 
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
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. XVII lit. F zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
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. 
 

XVIII. Sposób składania ofert. 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna 
być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

1. Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5;14-500 Braniewo  
„Oferta na remont świetlicy gminnej w Rogitach” 



2. Nazwa Wykonawcy i jego adres: 
 

3. Nie otwierać przed: 2014-04-16 godz. 915 

 
A.Miejsce i termin składania ofert . 

 

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2014-04-16 
do godziny 900. 

 

B.Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  
2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 2014-04-16 o godz. 915. 
 

            XIX. Wykluczenie z postępowania . 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
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 zostały stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) 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; 

11) 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 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 
ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3. 
4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

            XX.  Odrzucenie oferty . 
 

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 



 
1)   Jest niezgodna z ustawą; 
2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem 

art.87 ust.2 pkt.3; 
3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3; 
8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
           XXI. Unieważnienie postępowania .  

 
1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

 
    1)Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o   

   dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z za      
   strzeżeniem pkt 2 i 3;  

            2)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub        
               wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej    

   przewidzieć; 
            3) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie    
              niepodlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
2.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy  
 

1)Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed    
     upływem terminu składania ofert, 
2) Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  
   ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia 

  
            XXII. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

 

           XXIII. Wyja śnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe . 
 
1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści.  

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:  

       



      1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający 
poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny 
zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,  

      2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez 
wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można 
jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu 
wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo  

      3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

      -   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
            XXIV. Wycofanie oferty lub jej zmiany . 

 
1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona 
po terminie.   

 
 
 

           XXV. Kryteria oceny ofert. 
 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty,  które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium ocen 
jest cena. 

Nr Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1 Cena 100 % 

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru: 

C  =   X  100 %   X  100 

 

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru. 

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu 
wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 
            XXVI Istotne warunki umowy. 

 
1.Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy oraz 
wzoru umowy. 
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie odnośnie terminu realizacji niniejszego 
zamówienia publicznego- to znaczy zmianę końca realizacji robót budowlanych na termin późniejszy, w 
przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu udzielenia zamówienia. 
 

 
            XXVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 

 
I Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

    
 
 
 



 
XXVIII. Odwołanie  
 
1. 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, 
wyłącznie wobec czynności:  
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
2) odrzucenia oferty odwołującego 
 

XXIX.  Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji: 
 
l.p Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty 

2 Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu 

3 Załącznik Nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

4 Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania 

5 Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do 
grupy kapitałowej 

6 Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie przynależności 
do grupy kapitałowej 

7 Załącznik Nr 7 Zaakceptowany wzór umowy. 
Dokumentacja przetargowa obejmuje: 
- Przedmiar robót, 
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


