
Pilchowice, 03.04.2017 r. 

Oznaczenie sprawy: IZP. 271.205.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 225 000 euro  
  

Nazwa nadana zamówieniu 

przez zamawiającego: 
„Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I” 

  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

 Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Macieja Gogulla – Wójta Gminy Pilchowice  

z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice: 

ul. Damrota 6, 

44-145 Pilchowice 

www.pilchowice.pl 

e-mail: ug@pilchowice.pl 

tel + 48 32/ 235 65 21 

faks +48 32/235 69 38 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą 

pzp". 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

 

2) Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45110000-1 Roboty przygotowawcze- rozbiórki 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45262300-4 Betonowanie 

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

45262522-6 Roboty murarskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442199-8 Roboty malarskie 

45432210-9 Wykładanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

http://www.pilchowice.pl/


45262321-7 Wyrównanie podłóg 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45261210-9 Pozioma izolacja ścian- iniekcja 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

3) Opis przedmiotu zamówienia: 

„Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I” 

 

Zakres inwestycji obejmuje teren dz. Nr 591/77 mieszczącej się w Pilchowicach przy ul.  

Strażaków 3. Zadanie dotyczy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, dla 

którego wykonano dokumentację budowlaną pn.:”Termomodernizacja budynku 

przeznaczonego na cele kulturalne oraz działalność OSP znajdującego się przy ul. Strażaków 

w Pilchowicach.” 

W ramach realizacji zadania należy wykonać remont istniejących pomieszczeń WC oraz 

pomieszczenia napraw drobnych tj.:  

1. Prace przygotowawcze 

2. Likwidacja istniejących urządzeń higieniczno-sanitarnych 

3. Wyburzenia ścianek działowych wg rysunków 

4. Usunięcie okładzin ścian wewnętrznych 

5. Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami toalet 

6. Remont stropu nad parterem w osiach B-C 

7. Przebudowa instalacji wewnętrznych wod.-kan. 

8. Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. 

9. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, rozdzielnia 

10. Wykonanie nowych ścianek działowych g-k w odpowiedniej klasie odporności   

ogniowej 

11. Montaż nadproży  

12. Wykonanie drzwi między pomieszczeniem WC, a pomieszczeniem napraw drobnych 

13. Skucie istniejących tynków 

14. Wykonanie nowych tynków 

15. Montaż sufitów podwieszanych 

16. Wykonanie nowych posadzek 

17. Wymiana stolarki wewnętrznej 

18. Wymiana bramy (brama z drzwiami przejściowymi bez wystającego progu) 

19. Wymiana okien zewnętrznych 

20. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych 

21. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

22. Demontaż istniejących  i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

23. Montaż drabiny w pomieszczeniu napraw drobnych 

24. Montaż klap rewizyjnych 

25. Remont instalacji wentylacji grawitacyjnej 

 

Dostawa wyposażenia pomieszczenia napraw drobnych nie wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia jednak wszelkie inne wyposażenie należy wykonać zgodnie z załączonym 

projektem. 

 

 



Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych „Termomodernizacją OSP 

Pilchowice – ETAP I: 

 

a) W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami 

pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie 

prowadzonych prac Wykonawca wykona wszelką konieczną dokumentację 

powykonawczą realizowanych robót.  

b) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, 

nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich 

lub inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych 

dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na 

skutek działania Wykonawcy robót. 

c) W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie 

roboty związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu 

sprzed realizacji prac. 

d) Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 

e) Oferty z rozwiązaniami równoważnymi:  

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z 

podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy 

mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z 

zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia 

oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z 

zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 

f) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres 

rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na 

minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

4. Wymagania, dotyczące podwykonawstwa 

 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3) 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 



5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

5. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

  

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1, pkt 6 ustawy pzp. 

7. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

1) termin wykonania zamówienia: do 29.09.2017r. 

2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 

22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:  

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu 

lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej pięć robót budowlanych 

związanych z przebudową lub remontem budynków w tym w zakresie położenia 



instalacji wod.-kan., elektrycznych i ppoż. o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 

brutto każda  

b) jeżeli Wykonawca będzie dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić 

funkcję kierownika budowy i posiadającą wymagane do tego kwalifikacje  

i uprawnienia do kierowania robotami specjalności konstrukcyjno – budowlanej, do 

kierowania robotami w specjalności sanitarnej i do kierowania robotami w 

specjalności elektrycznej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę 

właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli 

państw członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia 

odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz 

odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 

 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 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 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 doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 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.  

4.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

pzp/ 

5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im 

stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego działu SIWZ, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SIWZ.  



 7. 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.  

8. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając 

następujące dokumenty:  

1) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie 

należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,  

2) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 10.1 oraz 10.2 ppkt. 5 SIWZ w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia,  

3) dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ, winni złożyć wspólnie.  

8.2. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

8.3. Wypełniając formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie.  

9. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą „spełnia/nie spełnia” na podstawie 

informacji zawartych w dostarczonych oświadczeniach – ETAP I postępowania (dotyczy 

wszystkich wykonawców).  

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona może zamawiający wezwać do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w dziale 11 SIWZ – ETAP 

II postępowania.   
 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców) 

  

10.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w 

dziale 9  SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:  

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne 

na dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - uzupełnia oświadczenie we 

wskazanym miejscu.  

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, aktualne na 

dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - uzupełnia oświadczenie 

we wskazanym miejscu.  

Wykonawca, który ma zamiar powierzyć część zamówienia podwykonawcy - uzupełnia 

oświadczenie we wskazanym miejscu.  

10.2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

1. Wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  



2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo – oświadczenie woli 

mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego 

imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca 

pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo zamawiający uzna 

również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii.  

3. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  

     UWAGA! Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, jakiekolwiek 

rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót oraz pominięcia 

pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty. Kosztorys 

ofertowy należy sporządzić na podstawie projektu budowlanego oraz wizji w terenie. 

 

4. Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w 

oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

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.  

5. Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku 

ich zaoferowania przez wykonawcę.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na 

stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

 

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP II (dotyczy wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza) 

 

11.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów 



potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień 

złożenia tj.:  

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 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  

11.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów   

  

1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania 

pod nazwą: 

„Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I” 

3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 

i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, 

niż wymienione w niniejszej SIWZ. 

 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

Pani Ewa Jaremków, Ewa Waniek  tel. 032 235 64 24 godziny urzędowania: od poniedziałku 

do środy od godz. 730 do 1530, czwartek od godz. 730 do 1730,  

w piątek od godz. 730 do godz. 1330 



14. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  

15. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA 

NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 

dokumenty stanowią załączniki do oferty, 

2) wraz z ofertą należy złożyć: 

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, 

3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 

4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców, 

5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 

6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej 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, 

8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9) 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) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród 

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  



 informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp, 

12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż 

do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią 

przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

„Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I” 

Nie otwierać przed 19.04.2017 r. godz. 10:15 " 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Oferty należy złożyć do dnia  19.04.2017 r. do godz. 1000  Miejsce składania: Urząd Gminy w 

Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat).  

W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2017 r. o godz. 1015 

Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego: Urząd Gminy w Pilchowicach, 44-145 

Pilchowice, ul. Damrota 6. 

 

18. Opis sposobu obliczania ceny 

  

Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, 

  

 

 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 

 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie 

PLN. 

  



20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

  

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

kryteria: 

Nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

Cena  Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt  

Gwarancja i 

rękojmia 
Wb=40,00 Tb = ((Tof /Tmax) x Wb x 100 pkt 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena 

Cof - cena badanej oferty 

Ca - liczba punktów w kryterium 

Wa - waga w ocenianym kryterium 

 

Tmax - najdłuższy termin zaproponowany przez Wykonawcę (ilość miesięcy)  

Tof - termin zaproponowany w badanej ofercie (ilość miesięcy) 

 

Tb - liczba punktów w kryterium 

Wb - waga w ocenianym kryterium 

 

W zakresie kryterium "gwarancja i rękojmia" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w 

całych miesiącach (min. 60 miesięcy, max. 120 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 

120 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 

punktów 

 

Łączna ilość punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona 

zostanie w następujący sposób: 

 

P = Ca + Tb 
 

 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium.  

 Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 

100 pkt. 

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 

oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 

kryterium wyboru.  

 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do 

pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: „końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”  



2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

pzp: TAK. 

 

 

 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 

na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 

do SIWZ, 

2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 

94 ust. 1 i 2 ustawy pzp, 

3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - 

nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, 

4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 

z odpowiedniego rejestru, 

5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) 

wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy, 

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

  

1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie, 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp, 

4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp , 

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. 

Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 

6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały 

okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 

7) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 

% wysokości zabezpieczenia, 



8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały 

okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu, 

9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo 

wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, 

10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej 

elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, 

że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

11) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na  rachunek bankowy 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 z oznaczeniem 

Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I potwierdzenie przelewu (kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) 

należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi 

zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż 

pieniądz należy je złożyć przed podpisaniem umowy w Referacie Inwestycji i Zamówień 

Publicznych  pokój nr 12, pierwsze piętro. 

  

23. Istotne postanowienia umowy 

 

 

Istotne postanowienia umowy zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 

  

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 

 zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 

 

a) konieczność wydłużenia (zmiany) terminu z powodu: 

 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 

 wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych (gwałtowne 

opady deszczu, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie 

odbiorów, przez okres powyżej 7 dni roboczych, 

 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, 



 braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia 

lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 

instalacji, 

 skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, 

b) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenia zakresu robót wynikającego z 

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad 

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne 

w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego 

Zamawiający rezygnuje, 

c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: 

 zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub dodanie 

przedstawicieli związane z wyborem Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania, 

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania 

przez Wykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania 

prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja OSP Pilchowice – ETAP I”. Wykonawca 

nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia 

zmian w tym zakresie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania 

przeszkody w przypadku: 

 wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 

umowy  

i nieprzewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy, 

 braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy. 

 

 Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 

umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

  

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie 

z działem VI ustawy pzp. 



 

26. Załączniki do specyfikacji 

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz oferty, 

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, 

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – Projekt  umowy, 

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz robót budowlanych, 

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dokumentacja projektowa, 

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

  

 

 

Pilchowice, 03.04.2017r.                                                                      Wójt  

 

               Maciej Gogulla 


