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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowanym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Granicach”
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Wójt Gminy Masłowice – Bogusław Gontkowski

Masłowice, dn. 20.02.2018 r.

WÓJT GMINY
Bogusław Gontkowski

….……………………………..……
Kierownik Zamawiającego
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Rozdział 1
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
_______________________________________________________________________________________________________
Nazwa Zamawiającego: GMINA MASŁOWICE
Adres Zamawiającego: Masłowice 4
Kod /Miejscowość:
97- 515 Masłowice
Nr telefonu +48 (44) 787-46-16, 25, nr faksu +48 (44) 787-46-16,25.
NIP: 7722259981, REGON: 590648103
Adres strony internetowej: : https://www.bip.maslowice.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@maslowice.pl
Godziny urzędowania Urzędu Gminy Masłowice:
poniedziałek - piątek: godz. 7:30 – 15:30,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
__________________________________________________________________________
2.1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej
dalej w skrócie „Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Pzp”
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 ustawy „Pzp”.
2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy „Pzp”.
Rozdział 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
_____________________________________________________________________
3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Granicach zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 205 w miejscowości i
obrębie geodezyjnym Granice (Nr 0004), gm. Masłowice, która polegać będzie na:
a) prace rozbiórkowe i demontażowe:
• demontaż parapetów zewnętrznych;
• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
• skucie skorodowanych tynków na elewacji;
• demontaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynki, tabliczki informacyjne);
• demontaż wrót garażowych;
• demontaż 3 szt. starych okien;
• demontaż i ponowny montaż urządzeń zewnętrznych klimatyzacji;
b) prace montażowe
• uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach;
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• oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z
dodatkiem słabych detergentów;
• docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm, w rejonie
cokołu 10 cm, ościeża 2 cm metodą „lekką – mokra”;
• wyprawa elewacji tynkiem silikatowym;
• montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55 mm;
• montaż rynien z PCV Ø 125;
• montaż rur spustowych z PCV Ø110;
• montaż obróbek blacharskich;
• montaż dwóch daszków nad wejściem z poliwęglanu;
• montaż elementów elewacyjnych (lamy, skrzynki, tabliczki informacyjne);
• montaż wrót garażowych;
• montaż 3 szt. nowych okien;
zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i niniejszej
umowy.
Ostateczną kolorystykę elewacji i obróbek należy uzgodnić z inwestorem.
Prace budowlane i montażowe objęte przedmiotem zamówienia poprzedzone
będą niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i demontażowymi opisanymi w dokumentacji
technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ i niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania mogących się pojawić wszelkich dodatkowych robót
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a nie ujętych w
dokumentacji technicznej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- dokumentacją projektową (załączniki nr 1 do SIWZ);
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2 do SIWZ);
- specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
- złożoną ofertą;
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa
budowlanego,
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących
europejskie normy zharmonizowane,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów
przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,
- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Nr 1332 z późn. zm.).
3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, rozwiązania projektowe, zalecenia
dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres
robót określa:
a) Projekt budowlany stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ:
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 2 do
SIWZ;
c) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Uwaga:
Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z
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uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w
trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych
robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów
rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu
oraz SST.
Do sporządzenia rzetelnej wyceny zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji
lokalnej na terenie realizacji zamówienia.
3.3. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu
w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji
zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w
rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych
nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania
potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile
dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać
przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone
wymagania wskazane przez zamawiającego.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego
sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile
zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
3.4. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki
gwarancji opisuje § 11 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji stanowi również
kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy
(termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
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Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od
uprawnień z tytułu gwarancji.
3.5. Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu
i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym
w pkt. 3.1 - 3.2 SIWZ.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę
lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
zawarte są § 12 Projektu umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.6. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym - załącznik nr 5 do SIWZ - części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich
zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz
realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.
Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje
kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego powyżej (w tym również
wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych
do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności
limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one
przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje
również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów
ich zużycia w okresie realizacji zamówienia.
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3.7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45.40.00.00 - 1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45.10.00.00 - 8 – przygotowanie terenu pod budowę;
45.11.13.00 - 1 – roboty rozbiórkowe.
3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 ustawy.
Rozdział 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
____________________________________________________________________________________________________
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy maksymalnie
do dnia 31 lipca 2018 r.
Rozdział 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
_______________________________________________________________________________________________________
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
5.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
5.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji jedną osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie
wraz z ofertą Oświadczenia własnego (załącznik nr 6 do SIWZ).
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
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5.4. 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.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, 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.
5.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 5.5
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
5.6.1. 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;
5.6.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy;
5.6.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane;
5.6.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt 5.3. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
5.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 6 SIWZ.
5.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
7

5.8.1. którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.3;
5.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia
określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy;
5.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych
w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy.
5.9. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5.10. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec
podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy (art.
25a ust. 5 ustawy).
5.11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu:
5.11.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia
w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
5.11.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5
pkt. 1 i 2 ustawy.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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;
Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 6 SIWZ.
5.11.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).
5.11.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16–20 lub ust. 5, ustawy, 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
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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.
Rozdział 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
_______________________________________________________________________________________________________
6.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców:
6.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,
wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień
składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 6 i 7 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze
wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1. składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają
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.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.1.
6.1.2. Dowody, o których mowa w rozdziale 5.6.1. SIWZ, w szczególności pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w
rozdziale 5.5. – 5.6. SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego.
6.2. Inne dokumenty (dołączane do oferty):
6.2.1. Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu – potwierdzenie wykonania
polecenia przelewu (na poleceniu przelewu należy wpisać jego tytuł, czyli
nazwę przetargu lub co najmniej numer postępowania),
b) pozostałych przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium, czyli
w jednej z form, o której mowa w rozdziale VIII niniejszej SIWZ - oryginał
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego, który powinien zostać
złożony w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie w trwale zamkniętym
opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z
dopiskiem „WADIUM”, a dokument ten musi zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
9

6.2.2. pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień
(jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby
bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli, tj. jeżeli
uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych
dokumentów);
6.2.3. przypadku oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
6.3. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez
wszystkich wykonawców:
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)
6.3.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest
zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w
postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
6.4. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez
wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
6.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń
lub dokumentów:
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 9
do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 5.3.);
b) odpis 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;
6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1. SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
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poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia (tj. dokumenty wskazane w pkt 6.4.1.) - składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.6.1. i
5.6.4. należy złożyć w formie oryginału.
6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
6.9. Dokumenty sporządzone
z tłumaczeniami na język polski.

w

języku

obcym

muszą

być

złożone

wraz

6.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których
mowa w sekcji 6.4.1. 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. Jeżeli
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w
języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
6.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji
6.4.1 które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6.12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
6.13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
6.14. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na
dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa
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w pkt 6.8., 6.12. i 6.13. oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku
dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą
stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z
informacją o liczbie poświadczanych stron.
6.15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.12. w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
6.16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, 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 lub kryteria
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub
poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub
dokumenty.
6.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.19. Oferty nie zawierające odpowiednio podpisanego we wskazanym miejscu
Formularza ofertowego (Załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ) będą traktowane jako
niekompletne i jako takie będą podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie wymaga złożenia
parafowanej treści projektu umowy (Załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ), przyjmując, że
składający ofertę Wykonawca domyślnie akceptuje jego treść (z zachowaniem możliwości
wnoszenia poprawek w trybie przetargowym). Formularz ofertowy składany jest w
oryginale.
6.20. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.21. W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane
oświadczenia lub dokumenty obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.22. Wykonawcy zagraniczni:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1.
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ppkt b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) 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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Rozdział 7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
__________________________________________________________________________________

7.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.) do upływu
terminu składania ofert.
7.2. Wadium można wnieść w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
7.3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy –
Gmina Masłowice BSZP O/Wielgomłyny F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 1918
0004 z adnotacją „wadium – Termomodernizacja budynku OSP w Granicach”. Kopie
dowodu wpłaty należy załączyć do oferty.
7.5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie
Zamawiającego w terminie (do dnia i godziny) upływu składania ofert.
7.6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniężna,

dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale. Zaleca się zamieścić dokument
wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności
oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co
pozwoli na swobodne oddzieleni wadium od reszty dokumentów). Z treści tych gwarancji
musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) że gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
b) nazwa dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
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e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

7.7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.
7.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
7.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.10.
7.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7.11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
7.15. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu,
może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
7.16. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnego, wszelkie spory
wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
7.17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
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Rozdział 8
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
_______________________________________________________________________________________________________
8.1. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw
wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów
składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
zastrzeżona jest forma pisemna.
8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.3. Komunikacja w trakcie postępowania, poza czynnością złożenia oferty, tj. np.
zapytania, powiadomienia, informacje, ogłoszenia odpowiedzi na pytania, wezwania,
wyjaśnienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usługi drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) na adres:
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Masłowice
Masłowice 4, 97-515 Masłowice
znak sprawy: UG.271.4.2018
nr fax: 44 787 46 16 lub 44 787 46 25
adres e-mail: przetargi@maslowice.pl
lub w zakresie korespondencji wymagającej formy pisemnej albo potwierdzenia za
zgodność z oryginałem:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.);
b) osobiście lub przez posłańca na adres siedziby Zamawiającego, sekretariat, Masłowice
4, 97-515 Masłowice.
8.4. Poza tym, w prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń lub dokumentów w/w wymienionych
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a Pzp), dla których w SWIZ, ustawie Pzp lub Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2
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)
przewidziano wyłącznie formę pisemną lub złożenie ich w oryginale.
8.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 1030 ze zm.), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania bez
dodatkowego wezwania strony przekazującej dokument lub informację.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na
numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w
sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
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8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.7. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w dniach i godzinach pracy urzędu (tj. od
poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 do 15:30) w formie:
- pisemnej, na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I specyfikacji,
- faksem na nr (44) 787-46-16 lub (44) 787-46-25,
- drogą elektroniczną na adres: przetargi@maslowice.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji
edytowalnej.
8.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6. lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
8.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 8.6.
8.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekaże SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice oraz www.bip.maslowice.pl.
8.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną
zmianę
specyfikacji
Zamawiający
udostępnia
na
stronie
internetowej
www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice oraz www.bip.maslowice.pl.
8.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
oraz
zamieszcza
informacje
na
stronie
internetowej
www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice oraz www.bip.maslowice.pl.
8.13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania a wykonawcami.
8.14. Wyjaśnienia Wykonawców w toku badania i oceny ofert.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiających może wezwać Wykonawców do
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego złożonych oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, na podstawie art.
26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp;
b) Uzupełnione, poprawione oświadczenia i dokumenty lub wyjaśnienia powinny
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upłynął wyznaczony pierwotnie
termin ich złożenia (z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie zastosowane na
podstawie art. 26 ust. 2 ustaw Pzp).
c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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d) Jeżeli zaoferowana cena, lub 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, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
8.15. Osobom uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- w zakresie procedury przetargowej – Dorota Sambor – tel./fax: (44) 787-46-16 lub
(44) 787-46-25 wew. 24;
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Mirosław Karaś - tel./fax: (44) 787-46-16 lub
(44) 787-46-25 wew. 24.
8.16. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.
Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
_______________________________________________________________________________________________________
9.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
9.2. 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.
9.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 , nie powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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.
9.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Rozdział 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
___________________________________________________________________________

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
10.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
10.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez wykonawcę.
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10.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
10.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub
wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
10.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym
niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
10.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
10.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę.
10.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.15. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5 do SIWZ,
b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących
odpowiednio Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ,
c) Pełnomocnictwo
do
reprezentowania
wykonawcy
(wykonawców
występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.6.1 i 5.6.4 SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym
opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
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a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
b) Gmina Masłowice
Masłowice 4, 97-515 Masłowice.
c) Oferta w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicach”
d) Znak sprawy: UG.271.4.2018.
e) Nie otwierać przed dniem 12.03.2018 r. do godz. 10:15
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
10.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nienależytego opakowania, oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w terminie
składania ofert.
Rozdział 11
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
___________________________________________________________________________

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 10.15 należy złożyć
w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Masłowice
Masłowice 4, 97-515 Masłowice,
pokój nr 1 (sekretariat)
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
11.2. Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Urzędu Gminy Masłowice
Masłowice 4, 97-515 Masłowice,
pokój nr 4 (sala posiedzeń)
11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w
pkt. 7.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z
otwarcia ofert na jego wniosek.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice oraz www.bip.maslowice.pl) 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.
11.8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 11.1, zostaną niezwłocznie
zwrócone wykonawcom.
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Rozdział 12
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
___________________________________________________________________________

12.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to
kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 SIWZ), którą należy podać w
zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
12.2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
12.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza
podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT –
wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
12.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
12.5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
12.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 4
do SIWZ.
Rozdział 13
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT,
_______________________________________________________________________________________________________
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena oferty (C) – 60 %
2) Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i
urządzenia (G) – 40 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich
wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując, że 1% = 1 punkt.
Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta,
wynosi 100 pkt.
13.2. Sposób oceniania ofert:
1) Kryterium – „cena oferty” (C) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca
przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Cn
C = ----------- x 60 pkt
Cb
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gdzie:
C – ilość punktów za kryterium cena
C n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
C b – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
13.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane
materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy,
Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma
pkt wg wzoru:
Go
G = ------------ x 40 pkt
G max.
gdzie:
G
- wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
Go
- okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,
w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający
ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w
ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może
zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny
60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń
wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w
przedziale od 36 do 60 miesięcy).

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów,
stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium obliczonych wg wzoru:
P=C +G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena oferty”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Długość okresu gwarancji
na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
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13.5. Zamawiający dokona podsumowania punktów uzyskanych przez daną ofertę we

wszystkich kryteriach oceny ofert.

13.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po
przecinku.
13.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
13.9. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach
określonych w ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym
w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
13.10. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.11. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Rozdział 14
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
14.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:
 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,
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku
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równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
 wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
 dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3. Informacje o których mowa w pkt. 14.2. tiret pierwszy oraz tiret piąty – siódmy,
Zamawiający opublikuje na stronie internetowej: (www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
oraz www.bip.maslowice.pl).
Rozdział 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
__________________________________________________________________
15.1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane
w inny sposób.
15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w
pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko
jedna oferta.
15.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
15.4. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z
Wykonawców z środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany.
15.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
15.6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej
przewidzianych.
15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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15.8. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie
dostarczyć Zamawiającemu:
a) kserokopie dokumentów (poświadczonych „za zgodność z oryginałem") w odniesieniu
do osób wskazanych przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia:
- uprawnienia kierownika budowy w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia;
- aktualne zaświadczenia dla w/w o wpisie na listę odpowiedniej izby
samorządu zawodowego w/w;
b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres zgodny
z udzielonym w ofercie okresem gwarancji i rękojmi.
Rozdział 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
_____________________________________________________________________________________________________
16.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
16.2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
- pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Masłowice BSZP
O/Wielgomłyny F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 z adnotacją
„zabezpieczenie należnego wykonania umowy – „Termomodernizacja budynku OSP w
Granicach”.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.4. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy na roboty
budowlane.
Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej, wówczas Wykonawca
przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony na
rzecz Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść
gwarancji zawierała postanowienia, z których wynikać będzie, że:
1) Gwarancja będzie nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie,
do określonej kwoty stanowiącej zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji,
zobowiązania Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, w tym z tytułu kar umownych / w przypadku nie
usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek
powstałych w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i/lub gwarancji, w tym z
tytułu kar umownych.
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2) Gwarant wypłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji bez konieczności przedstawiania
przez Zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez
Zamawiającego wypłaty danej kwoty pieniężnej do wysokości kwoty gwarancji;
3) Gwarant nie będzie żądał przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty;
4) Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja postanowień Umowy w żaden sposób
nie będzie podstawą do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialności w ramach
udzielonej gwarancji, co również oznacza, że Gwarant nie będzie żądał
powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;
16.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenie w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
(od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
16.6. 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.
16.7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w
stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowiącym załącznik
do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres
wynikający z aneksu do umowy.
16.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Rozdział 17
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANA UMOWY
_____________________________________________________________________________________________________
17.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
17.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
umowa, o której mowa w pkt. 17.1.
17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze
Umowy.
Rozdział 18
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
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Odwołanie.
18.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
 określenia warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 odrzucenia oferty odwołującego;
 opisu przedmiotu zamówienia;
 wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
18.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
18.2.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.2.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
18.2.5. 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 Prawo Zamówień Publicznych, na
które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2.
Skarga do sądu.
18.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego.
18.3.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania Zamawiającego.
18.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
18.3.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
18.3.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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Rozdział 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie przewiduje:
 zawarcia umowy ramowej,
 składania ofert wariantowych,
 rozliczania w walutach obcych,
 aukcji elektronicznej,
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 21
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany.
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 a ust. 1 ustawy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – w trybie
art. 25 a ust. 1 ustawy.
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
Załącznik nr 9 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.

Masłowice, dnia 20.02.2018 r.

WÓJT GMINY
Bogusław Gontkowski
……………………………………….
Kierownik Zamawiającego
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