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Rozdział I.
1.
2.
3.
4.

Informacja o Zamawiającym

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Adres internetowy: https://bip.pwz.pl/
Adres email: zamowienia.publiczne@pwz.pl
Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

Rozdział II.

Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

1.

Podstawa prawna opracowania:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843- dalej „ustawa Pzp”),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

2.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Pzp.

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku
hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w gminie Błonie w miejscowości
Bramki zlokalizowanej w południowo-wschodniej części powiatu w centralnej części województwa
mazowieckiego.

2.

Projekt przewiduje budowę budynku hospicjum wraz z pełną infrastrukturą techniczną, budową dróg i
ciągów pieszych, 40 nowych miejsc parkingowych oraz realizację nowych terenów zielonych o funkcji
parkowej, a także przyłącza dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej (elektrownia fotowoltaiczna o mocy do
1,0 MW) oraz przyłącza dla potrzeb instalacji pompy ciepła, co pozwoli znacznie zmniejszyć
zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii, a nawet na okresowe odprowadzanie energii elektrycznej
do sieci zewnętrznej.

3.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ .

4.

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może skorzystać z prawa opcji na zamówienie
obejmujące prace określone jako etap II, obejmujące pozostałe roboty budowlane w tym prace
wykończeniowe wewnątrz budynku, instalacje sanitarne w zakresie montażu pompy ciepła oraz
wykonania odwiertów, instalację fotowoltaiczną, instalacje elektryczne i teletechniczne, przyłącze
telekomunikacyjne kanalizacji kablowej oraz roboty drogowe w pełnym zakresie.

5.

Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

6.

Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
powyżej w okresie do dwóch lat od dnia podpisania umowy, na warunkach określonych we wzorze
umowy.

7. Przed wdrożeniem zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca wniesie Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie prawa opcji.
8. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba,
oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.
9. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie
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wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z ofertą Wykonawcy.
11. Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją oraz szczegółowym
zakresem robót zwracając uwagę na to, czy zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
12. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
13. Jeżeli w SIWZ lub jej załącznikach, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazana została nazwa
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, przedmiotów
lub urządzeń, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, przedmiotów lub urządzeń równoważnych, o
parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane.
14. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom,
specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy Pzp, zawartych przy opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na te
rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone wymagania.
15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), wykonujących:
prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne – betonowanie i zbrojenie, prace izolacyjne, murarskie,
tynkarskie, wykonywanie posadzek i podłóg, prace wykończeniowe powierzchni pionowych, prace
dekarskie i elewacyjne, prace instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej.
16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 14 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
17. Wymagania określające sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych
wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ.
18. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - Kody
CPV:
45000000-7
Roboty budowlane;
45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków;
45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych;
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach;
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne;
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne;
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę;
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45233251-3
Wymiana nawierzchni;
45262300-4
Betonowanie;
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
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podobne roboty specjalistyczne;
45262500-6
Roboty murarskie i murowe;
45321000-3
Izolacja cieplna;
45431000-7
Kładzenie płytek;
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów;
45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg;
45442100-8
Roboty malarskie;
45443000-4
Roboty elewacyjne;
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne;
45233222-1
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;
42511110-5
Pompy grzewcze.
19. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegającego
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (tj. roboty w zakresie określonym kodami CPV
w poprzednim ustępie), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje w szczególności udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
polegających na wykonaniu robót obejmujących roboty rozbiórkowe, roboty ziemne , roboty brukarskie,
roboty betonowe, w tym wykonanie fundamentów, płyt stropowych, słupów belek, ścian, zbrojenie,
roboty murowe, roboty izolacyjne, montaż drzwi i ścianek aluminiowych zewnętrznych oraz okien
zewnętrznych z PCV, wykonanie schodów segmentowych, wyłazu dachowego, przygotowanie podłoża
pod posadzki, wykonanie kompletnego pokrycia i konstrukcji dachowych, kompletne wykończenie
elewacji budynku wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz wykonanie instalacji
wewnętrznych, zewnętrznych zasilających budynek, zabezpieczenie ppoż, montaż paneli
fotowoltaicznych, montaż oświetlenia, kotłów gazowych oraz pomp ciepła wraz z niezbędnymi
instalacjami zasilającymi urządzenia.
20. Zamawiający informuje, że w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w formie pisemnej, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w załączonym
do SIWZ Wzorze umowy.
21. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tą procedurą Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
22. Zamówienie nie jest podzielone na części.
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. oraz nie
dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
26. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
27. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
28. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
29. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez
Wykonawcę.
30. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców.
31. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
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charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym
podmiotem (Podwykonawcą).
32. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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 udzielnie
zamówienia.
Rozdział IV.

Okres realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
a) dla etapu I – zamówienia podstawowego –nie dłużej niż w ciągu 14 miesięcy od podpisania
umowy;
b) dla etapu II – zamówienia objętego prawem opcji – nie dłużej niż w ciągu 14 miesięcy od dnia
przesłania do Wykonawcy informacji o uruchomieniu prawa opcji.
Rozdział V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna za warunek spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 mln zł (dwa miliony złotych).
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
należycie wykonał:
• co najmniej trzy roboty obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub
modernizację budynku, o wartości brutto min. 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) każda;
• co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy 80 kW w jednej lokalizacji
lub trzy instalacje fotowoltaiczne, których łączna moc wynosi min. 120 kW, w tym jedna o
minimalnej mocy 60 kW;
• min. 10 odwiertów pod sondy pionowe instalacji pompy ciepła przy jednej inwestycji.
Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji
zamówienia co najmniej:
• jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym
zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co
najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum
3 robót obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację
budynku o wartości minimum 3 mln zł brutto każda,
• jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem
do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
6

•

jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym
zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co
najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

UWAGA ! Warunkiem udziału w postepowaniu jest określone doświadczenie kierownika budowy, kierownika
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie będzie obliczane bez uwzględniania liczby
zadań wykonywanych w tym samym czasie. Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest
fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie
można podwójnie wliczać tych okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa
UZP).
2. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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.
UWAGA ! Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
• kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby,
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
• charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
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.
UWAGA ! Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej, uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Osoba, która posiada uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów
np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie
warunku dotyczącego dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia. Zamawiający określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Wskazana osoba musi posiadać przynależność do właściwej
izby samorządu budowlanego, czyli powinna być wpisana na listę członków właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
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
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Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt 4 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt 1. b) oraz 1. c) powyżej.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział VI.

Podstawy wykluczenia z postępowania

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców, spełniających
przesłanki do wykluczenia z postępowania, wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie
Wykonawcy:
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

2)

który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)

który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców
1.

W celu wstępnego wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń wstępnych:
a) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;
b) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczeń określa załącznik nr 3 do SIWZ.
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
powyżej.
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
2.

Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą biorącym udział w
przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może
złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w formie
pisemnej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art.
24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) dotyczących braku podstaw do wykluczenia:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) 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;
c) 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 Pzp;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2) dotyczących spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (wraz z dowodem
opłacenia polisy);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, 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. Wzór
wykazu określa załącznik nr 6 do SIWZ;
c) wykazu 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. Wzór wykazu
określa załącznik nr 7 do SIWZ.
4.

Warunki składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (dokumenty wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. 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 (dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert);
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
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3)

4)

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.
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.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za wyrządzoną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

6.

Inne dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją Wykonawcy;
2) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli
osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może
być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym
odpisem, lub notarialnie;
3) Dowód wniesienia wadium.

7.

Instrukcja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka
cywilna):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
2) Zamawiający będzie prowadził korespondencję wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3) Oświadczenie wstępne, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej oraz dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca
lub Wykonawcy, którzy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy wspólnie występujących w postępowaniu Wykonawców.

8.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz dla Wykonawców
zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca może korzystać ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1,
dotyczące tych podmiotów.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz przedstawienia podwykonawców, jeżeli są znani Wykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1, dotyczące każdego z podwykonawców.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji
zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczące tego podwykonawcy.

W myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

10. Przepisy §14-16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dotyczące formy składanych dokumentów, stosuje się odpowiednio.
Rozdział VIII. Wymagana forma składania oświadczeń i dokumentów
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje
wstępnie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ składa
każdy z tych Wykonawców.

12

4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
rozdz. VII pkt 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII
pkt 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
9. Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 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 albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw
wykluczenia wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Rozdział IX.

Wadium

1.

Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych
00/100).

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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3.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) poręczeniach 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 (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 299).

4.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. nr rachunku 96 1240 6973 1111 0010 8703 3903

5.

Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem postępowania
przetargowego (nr IZA.272.1.6.2020). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego
(brak nazwy firmy Wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie
Wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona.

6.

Wadium wnoszone w formie ustalonej w ust. 3 pkt 2-5 musi być w oryginale załączone do oferty
Wykonawcy.

7.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji
lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.

Wadium musi uwzględniać termin związania ofertą.

9.

Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez
jednego z uczestników konsorcjum.

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
11. 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 było wymagane).
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania
wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
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Rozdział X.

Komunikacja w postępowaniu

1.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.

Wszystkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na
stronie internetowej: bip.pwz.pl

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
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.

Korespondencję w formie poczty elektronicznej Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na adres:
zamowienia.publiczne@pwz.pl

5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

6.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w poprzednim ustępie.

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.

8.

Zamawiający przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła
zapytania oraz opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

9.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ z zastrzeżeniem treści art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie
internetowej.

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców oraz opublikuje informację o zmianie terminu
na swojej stronie internetowej.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie
zamieszczona także na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. Zamawiający
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1)

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Piotr Sienkiewicz, Julia Stańczyk, tel.
(22) 733-72-70; (22) 733-72-76;

2)

w sprawach związanych z procedurą: Justyna Wójcik, tel. (22) 733-72-69.

Rozdział XI.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1.

Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz zawierać
wszystkie oświadczenia i załączniki wymagane przez SIWZ na tym etapie postępowania.

2.

Integralną część oferty stanowi Tabela elementów scalonych. Dokument powinien być wypełniony,
wydrukowany, podpisany oraz złożony wraz z ofertą. Wzór Tabeli elementów scalonych stanowi
załącznik nr 1 do Formularza oferty.

3.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
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4.

Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.

5.

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

6.

Wszystkie określone w SIWZ dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione.
Oferta powinna zawierać stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

7.

W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, jeżeli dokument składa się z kilku stron,
wymaga się, aby wszystkie strony dokumentu były potwierdzone za zgodność z oryginałem.

8.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz połączone ze sobą w sposób trwały.

9.

Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty,
muszą być dokonywane w sposób czytelny oraz parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.

10. Dopuszcza się zastosowanie własnych formularzy załączników, pod warunkiem, że będą one identyczne
co do treści z formularzami przedstawionymi w SIWZ.
11. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści
oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą
być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
tego opakowania. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien
umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęcią
Wykonawcy), nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznakowane wg wzoru:
Oferta w przetargu nieograniczonym IZA.272.1.6.2020
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE BUDYNKU HOSPICJUM Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I UKŁADEM DROGOWYM - ETAP I WRAZ Z
PRAWEM OPCJI
Nie otwierać przed 02.07.2020 r. godz. 11:15
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.
Rozdział XII. Zmiana lub wycofanie oferty, złożenie oferty po terminie składania ofert
1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg 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.

2.

Opakowanie, w którym przekazywana jest zmiana oferty zostanie otwarte podczas komisyjnego otwarcia
ofert, przy otwieraniu oferty, w której wprowadziło się zmianę.

3.

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”.

4.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.

5.

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
Wykonawcy ofertę.

Rozdział XIII. Związanie Wykonawcy ofertą
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert; badanie ofert
1.

Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej: osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na
adres Zamawiającego - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 129/133 - nie później niż do dnia 02.07.2020 r., do godziny 11:00.
UWAGA ! W przypadku osobistego składania oferty, z uwagi na utrudniony dostęp do budynku
starostwa spowodowany pracami termomodernizacyjnymi oraz sytuacją zagrożenia epidemicznego w
kraju, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 733 72 12 lub 22 733 72 00. Pracownik przekaże
informacje o możliwości wejścia do budynku oraz złożenia oferty. Oferty wysłane pocztą lub za
pośrednictwem firmy kurierskiej są odbierane bez zmian.
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2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pokój nr 105
(sala konferencyjna – I piętro).
W związku z wystąpieniem sytuacji zagrożenia epidemicznego, w przypadku braku możliwości
fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, Zamawiający zapewni transmisję
online z otwarcia ofert. Informacja o ewentualnej transmisji zostanie podana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

6.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

7.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty
z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.

Jeżeli zaoferowana w ofercie cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z procedurą
przewidzianą w art. 90 ustawy Pzp.

9.

Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach wskazanych w art. 89 ustawy Pzp.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny
1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w szczegółowej kalkulacji ryczałtowej
Wykonawcy zawartej w ofercie.

2.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
1) jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac;
2) jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.

3. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wpisanie w Formularzu ofertowym ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w Tabeli
elementów scalonych (załącznik nr 1 do Formularza oferty).
4. Dla obliczenia ceny brutto oferty należy do ceny netto doliczyć stawkę podatku w VAT, zgodnie z
wpisaną stawką w każdej pozycji Tabeli elementów scalonych. Zamawiający określa stawkę
podatku VAT w celu możliwości porównania złożonych ofert i taką stawkę Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy w przypadku otrzymania
interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej o prawidłowej stawce VAT dla przedmiotu
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zamówienia, innej aniżeli stawka przyjęta do kalkulacji oferty Wykonawcy, wskazaną przez
Zamawiającego w SIWZ w celu porównania ofert. Wynagrodzenie brutto oferty może ulec zmianie
– zmniejszeniu lub zwiększeniu. Cena netto oferty nie ulegnie zmianie z tego tytułu.
6. Przy ustalaniu elementów ceny oferty, należy wziąć także pod uwagę, przedstawione przez
Zamawiającego w SIWZ i załącznikach, warunki realizacji zamówienia.
7. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto za cały okres realizacji zamówienia
dla etapu I oraz etapu II.
8. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych,
wykończeniowych i porządkowych, utrzymania zaplecza terenu na którym wykonywane będą prace,
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również
wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
10. Cena oferty musi zostać podana w polskich złotych (PLN), cyfrowo oraz słownie, określona
z dokładnością do setnych części złotego. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą
matematyczną.
11. Oferowaną cenę należy wyliczyć w oparciu o: aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki,
taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dokumentację projektową oraz inne koszty związane z
obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa.
Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może wykonać własny
przedmiar na podstawie przekazanej dokumentacji lub zweryfikować przekazany.
12. Zaleca się Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia w celu
zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do wykonania
zamówienia, uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Spotkanie z wykonawcami zostaje wyznaczone w terminie 04.06.2020 r. o godzinie 12.00.
Rozdział XVI. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium
Waga
Cena oferty za zamówienie
40%
podstawowe (C1)
Cena oferty za zamówienie
20%
objęte prawem opcji (C2)
Okres gwarancji (G)
20%
Czas reakcji serwisu
15%
gwarancyjnego (S)
Doświadczenie zawodowe
5%
Kierownika budowy (KB)

2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3.

W kryterium „Cena oferty za zamówienie podstawowe” Zamawiający będzie brał pod uwagę
zaoferowaną cenę brutto za wykonanie zamówienia podstawowego, a liczba punktów zostanie przyznana
wg poniższego wzoru:
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𝑪𝟏𝒎𝒊𝒏
𝑪𝟏 =
𝒙 𝟒𝟎
𝑪𝟏𝒃

C1 - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium
„Cena oferty za zamówienie podstawowe”
C1min cena oferty z najniższą ceną
C1b - cena oferty badanej

4.

W kryterium „Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji” Zamawiający będzie brał pod uwagę
zaoferowaną cenę brutto za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji, a liczba punktów zostanie
przyznana wg poniższego wzoru:
C2 - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium
𝑪𝟐𝒎𝒊𝒏
„Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji”
𝑪𝟐 =
𝒙 𝟐𝟎
C2min cena oferty z najniższą ceną
𝑪𝟐𝒃
C2b - cena oferty badanej

5.

W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwarancji dla wykonanych
robót budowlanych podany w ofercie, wyrażony w liczbie miesięcy, a liczba punktów zostanie określona
wg poniższego wzoru:

𝑮𝒃
𝑮=
𝒙𝟐𝟎
𝑮𝒎𝒂𝒙

G - liczba punktów, którą uzyskała oferta badana w kryterium
„Okres gwarancji”
Gb - okres gwarancji w ofercie badanej
Gmax najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

Zamawiający określa minimalny oferowany okres gwarancji - 36 miesięcy.
Oferta z zaoferowanym okresem krótszym niż minimalny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający określa limit maksymalnego oferowanego okresu gwarancji - 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż limitowany, do oceny oferty Zamawiający
przyjmie okres skrócony do określonego limitu.
Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego z wyłączeniem §14 ust. 2 wzoru
umowy oraz zapisów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6.

W kryterium „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego” Zamawiający będzie brał pod uwagę zaoferowany
przez Wykonawcę okres od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora
zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez
Wykonawcę, określony w liczbie godzin, a liczba punktów zostanie określona wg poniższego wzoru:

𝑺𝒎𝒊𝒏
𝑺=
𝒙 𝟏𝟓
𝑺𝒃

S - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium
„Czas reakcji serwisu gwarancyjnego”
Smin - oferta z najniższym czasem reakcji
Sb - czas reakcji oferty badanej

Zamawiający określa maksymalny możliwy czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 48 godzin, a
minimalny możliwy czas – 6 godzin.
Oferta z zaoferowanym czasem krótszym niż minimalny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas dłuższy niż limitowany, do oceny oferty Zamawiający przyjmie okres
skrócony do określonego limitu.
7.

W kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy” Zamawiający będzie brał pod uwagę
doświadczenie zawodowe Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
wyrażony w liczbie pełnych lat, a liczba punktów zostanie określona następujący sposób:
Doświadczenie zawodowe Przyznana punktacja
Kierownika budowy
5 lat
1 punkt
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6 lat
7 lat
8 lat
9 lat i powyżej
8.

2 punkty
3 punkty
4 punkty
5 punktów

Łączna punktacja oferty = C1 + C2 + G + S + KB
W powyższych kryteriach oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ, i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie,
ofert dodatkowych.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Rozdział XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
1.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek, określonych w art. 93 ustawy
Pzp.

3.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, może zostać zawarta
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

4.

Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą Zamawiający uzgodni termin i miejsce
podpisania umowy. Dwukrotne, nieusprawiedliwione przez Wykonawcę, niestawienie się
w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, uznaje się za uchylanie od zawarcia umowy.

5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

6.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany najpóźniej w dniu
podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu:
1) listy osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia;
2) listy osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazywania i odbioru
dokumentów związanych z realizacją umowy (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy email);
3) dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) pełnomocnictwa osoby reprezentującej Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, o ile nie będzie
ono wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty;
5) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku, gdy wybrano ofertę
złożoną przez takich Wykonawców.
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Rozdział XVIII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto dla zamówienia podstawowego
– etapu I, przed terminem zawarcia umowy.
2.

Przed wdrożeniem zamówienia objętego prawem opcji (etap II) Wykonawca wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie prawa opcji.

3.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach,
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

5.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust.
2 ustawy Pzp.

6.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, określony w SIWZ na potrzeby wnoszenia wadium.

7.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

8.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z zasadami
określonymi w art. 151 ustawy Pzp.

Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej
1.

Środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, wskazanym w art. 179 ustawy Pzp.

2.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego lub zaniechania czynności, wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania

22

zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
8.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w
Rozdziale 3 ustawy Pzp.

Rozdział XX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI,
reprezentowany przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, adres e-mail: kancelaria@pwz.pl,
▪ informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ożarowie
Mazowieckim można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pwz.pl,
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IZA.272.1.6.2020 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
▪ 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
Rozdział XXI. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem załączników do protokołu, które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania oraz które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
Wykonawcę.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą porozumiewania
się stron określoną w rozdz. X niniejszej SIWZ,
2) Zamawiający niezwłocznie wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów,
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3) 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,
4) Zamawiający wyznaczy pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
Rozdział XXII. Spis załączników do SIWZ
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Projekt budowlany;
2) Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy TOM I (architektura, konstrukcji, technologia kuchni),
3) Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy TOM II (instalacje sanitarne, instalacje źródła ciepła i
chłodu, instalacje elektryczne i teletechniczne, budowa przyłącza telekomunikacyjnego
kanalizacji kablowej),
4) Załącznik nr 4 -Projekt wykonawczy TOM III (branża drogowa, instalacja fotowoltaiczna,
przebudowa urządzeń melioracji wodnych),
5) Przedmiar robót – etap I;
6) Przedmiar robót – etap II;
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
8) Decyzja pozwolenia na budowę nr 46/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dokumenty składane razem z ofertą:
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 – Tabela elementów scalonych;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;
Dokument składany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp:
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
Dokumenty składane razem z ofertą - jeżeli dotyczy:
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów;
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:
6.
7.

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych;
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

Pozostałe załączniki:
8.

Wzór umowy.
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