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1. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMAWIAJĄEGO 

Nazwa:   Gmina Lipnica Wielka 
Adres:   ul. Lipnica Wielka 518, 34‐483 Lipnica Wielka 
NIP:  7352841452   
tel.    18 263 45 95 
e‐mail:  lipnicaw@gminyrp.pl, przetargi@lipnicawielka.pl 
strona internetowa:  www.lipnicawielka.pl,  

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej zwanej PZP. 

Tryb przetargu nieograniczonego został zastosowany zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem  zamówienia  jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Lipnica Wielka z podziałem na części. 

Niniejsze  zamówienie  obejmuje wykonanie  robót  budowlanych w  czterech  budynkach  użyteczności 
publicznej z podziałem na części: 

Część I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej  

  Zakres zadania obejmuje: 

Modernizacja okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) 
Modernizacja  i wymiana  drzwi  zewnętrznych  (Uzupełnienie  i  uszczelnienie  izolacji  termicznej 
wokół  okien  pianką,  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  ciepłe,  jednoskrzydłowe,  osadzanie  na 
kotwach, pełne).  
Termomodernizacja  elewacji  (ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi,  wyprawa 
elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) 
Termomodernizacja  poddasza  (izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe  z  płyt  styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) 
Wymiana  pokrycia  dachowego  i  remont  kominów  (pokrycie  dachów  blachodachówką 
powlekaną w arkuszach,  wymiana zniszczonych cegieł kominowych)  

  Modernizacja kotłowni (wykonanie zasilania elektrycznego w kotłowni, dopasowanie połączeń 
  instalacji z kotłem, dostawa i montaż kotła o mocy 120kW na pellet kat. V wraz z automatyką i 
  zbiornikiem paliwa, podłączeniu i uruchomienie kotłowni) 
  Remont schodów zewnętrznych (rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, 
  zerwanie cokolika, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych płytkach, okładziny schodów z 
  płytek na klej,   przygotowanie podłoża, okładziny schodów z płytek na klej, metoda 
  kombinowana, płytki 30x30∙cm – płytki  antypoślizgowe i mrozoodporne , cokoliki na schodach 
  z płytek układanych na klej). 
Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.  
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami specyfikacji technicznej w celu powzięcia 
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wszelkich informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w szczególności z parametrami 
materiałów do zastosowania. Zaleca się również do dokonania wizji w terenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji robót aby zapewnić funkcjonowanie robót. Budynek 
ten wykorzystywany jest  jako szkoła i należy  zapewnić przez cały czas realizacji robót  bezpieczny 
dostęp dla wszystkich osób korzystających z tych budynków.   
Część II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Wielkiej 
  Zakres zadania obejmuje: 
  Modernizacja i wymiana okien  (uzupełnienie  i  uszczelnienie  izolacji  termicznej  wokół  okien 
  pianką)  

Modernizacja  i wymiana  drzwi  zewnętrznych  (uzupełnienie  i  uszczelnienie  izolacji  termicznej 
wokół  okien  pianką,  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  ciepłe,  jednoskrzydłowe,  osadzanie  na 
kotwach, pełne) 
Termomodernizacja  elewacji  (Ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi,  wyprawa 
elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) 
Termomodernizacja poddasza  (izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe  z  płyt  styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) 
Wymiana pokrycia dachowego  (pokrycie  dachów  blachodachówką  powlekaną  w  arkuszach, 
osadzenie okien w połaci dachowej) 
Remont schodów zewnętrznych (rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, schody 
 żelbetowe, proste, balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu) 

Szczegółowy  zakres  zadania opisuje  specyfikacja  techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych 
oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.  
Wykonawcy  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  zapisami  specyfikacji  technicznej w  celu  powzięcia 
wszelkich  informacji  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  szczególności  z  parametrami 
materiałów do zastosowania. Zaleca się również do dokonania wizji w terenie.  
Wykonawca  zobowiązany  jest do  takiej  realizacji  robót aby zapewnić  funkcjonowanie  robót. Budynek 
ten wykorzystywany  jest    jako  szkoła,  zlokalizowane  są  tam  również mieszkania  komunalne  i  należy  
zapewnić przez cały czas realizacji robót   bezpieczny dostęp dla wszystkich osób korzystających z tego 
budynku.    
Część III. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej 

Zakres zadania obejmuje: 
Modernizacja okien ( uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) 
Modernizacja  i wymiana  drzwi  zewnętrznych  (uzupełnienie  i  uszczelnienie  izolacji  termicznej 
wokół  okien  pianką,  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  ciepłe,  jednoskrzydłowe,  osadzanie  na 
kotwach, pełne) 
Termomodernizacja  elewacji  (ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi,  wyprawa 
elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) 
Termomodernizacja poddasza  (izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe  z  płyt  styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho) 
Wymiana  pokrycia  dachowego  ‐  i  remont  kominów  (pokrycie  dachów  blachodachówką 
powlekaną w arkuszach,  wymiana zniszczonych cegieł kominowych) 

Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.  
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami specyfikacji technicznej w celu powzięcia 
wszelkich informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w szczególności z parametrami 
materiałów do zastosowania. Zaleca się również do dokonania wizji w terenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji robót aby zapewnić funkcjonowanie robót. Budynek 
ten wykorzystywany jest  jako szkoła i należy  zapewnić przez cały czas realizacji robót  bezpieczny 
dostęp dla wszystkich osób korzystających z tego budynku.    
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Część IV. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej 
 Zakres zadania obejmuje: 

Modernizacja  okien (uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej wokół okien pianką) 
Modernizacja  i wymiana  drzwi  zewnętrznych  (uzupełnienie  i  uszczelnienie  izolacji  termicznej 
wokół  okien  pianką,  drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  ciepłe,  jednoskrzydłowe,  osadzanie  na 
kotwach, pełne.  
Wymiana okien połaciowych.  
Termomodernizacja  elewacji  (ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi,  wyprawa 
elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej) 
Termomodernizacja  poddasza  (izolacje  z  folii  na  sucho,  izolacja  pozioma,  izolacje  cieplne  i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho). 

Szczegółowy zakres zadania opisuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.  
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami specyfikacji technicznej w celu powzięcia 
wszelkich informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w szczególności z parametrami 
materiałów do zastosowania. Zaleca się również do dokonania wizji w terenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji robót, aby zapewnić funkcjonowanie robót. Budynek 
ten wykorzystywany jest  jako szkoła i należy  zapewnić przez cały czas realizacji robót  bezpieczny 
dostęp dla wszystkich osób korzystających z tego budynku.    

 W/w dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego:  www.lipnicawielka.pl.    W  przypadku,  gdyby  Wykonawca  nie  posiadał  dostępu  do 
Internetu,  musi  to  zgłosić  Zamawiającemu.  W  takiej  sytuacji  dokumentacja  będzie  udostępniana 
wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 

Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby przedmiot zamówienia nie był opisany w sposób 
dyskryminujący, a w szczególności dołożył należytej staranności, aby w żadnym punkcie opisu 
przedmiotu nie użyć znaku towarowego, patentu, źródła szczególnego procesu, który mógłby 
faworyzować jakiś produkt. Jeżeli pomimo tego okaże się w jakimkolwiek miejscu w siwz lub 
dokumentach załączonej do niej występuje takie określenie , to nie należy tego traktować jako 
wymagań dotyczących opisu przedmiotu, a należy to traktować tylko w kategorii wskazań o charakterze 
informacyjnym, nie wiążącym dla wykonawcy. Nie spełnienie tych wskazań lub nie zaoferowanie czegoś 
zgodnie z tym wskazaniem nie będzie powodować odrzuceniem oferty.  
 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45420000‐7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45260000‐7  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  dachowych  i  inne  podobne  roboty 
specjalistyczne 

45450000‐6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45261000‐4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.  

45421000‐4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

3.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

3.1 Stosownie do  treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie 
realizacji  zamówienia  przez  osoby  zatrudnione  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie 
umowy o pracę (dotyczy każdego zadania/części): 

- wykonanie izolacji, 
- wykonanie tynków, 
- wykonanie obróbek blacharsko‐dekarskich, 
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- doszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej 
 ‐     wykonanie czynności związanych z wymianą pokrycia dachowego  UWAGA: (za wyjątkiem części 
IV dla której prace związane z wymiana pokrycia dachowego nie są przewidziane) 

 
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową/robotami, dostawców materiałów 
budowlanych i urządzeń.  

 
3.2  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie  spełniania przez Wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  3.1    czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3.2  W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 3.1  czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników1). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
1 Wyliczenie  ma  charakter  przykładowy.  Umowa  o  pracę  może  zawierać  również  inne  dane,  które  podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29  sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych;  zakres anonimizacji umowy musi być  zgodny  z przepisami ww. 

ustawy. 
 
3.3 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez  Zamawiającego  terminie  żądanych przez 
Zamawiającego  dowodów w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez Wykonawcę  lub  podwykonawcę 
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez 
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
wykonujących wskazane w ust. 3.1  czynności. 
3.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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3.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności – w wysokości 1000 zł (słownie: 
jeden tysiąc  złotych) z za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.   
Z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w wysokości 100 zł za  każdy 
dzień zwłoki do czasu uzyskania kompletu informacji. 

4. Informacje  na temat podwykonawców:  

  1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców 
należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

 2) W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż 
zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

  3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

  4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm wykonawców.  

  5) Zamawiający żąda , aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca, podał 
‐ o ile będą już znane ‐ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej 
mowa, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

  6). Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa, zasad 
rozliczania się z podwykonawcami, wymagań co do treści umowy z podwykonawcami zawierają istotne 
postanowienia warunków umowy.  

  7) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 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.  

  8) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy.  
  9)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  

Część I. do 20.11.2017 r. – od dnia podpisania umowy 

Część II do 20.11.2017 r. – od dnia podpisania umowy 

Część III do 31.07. 2018 r. – od dnia podpisania umowy 

Część IV do 31.07.2018 r.  – od dnia podpisania umowy 
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Uwaga:  Dla części III i IV należy tak zaplanować,  zorganizować realizacje prac, aby  płatność za 
wykonane  roboty   mogła nastąpić nie wcześniej niż w  roku 2018,  tj. płatność dla  tych  części 
nastąpi w roku 2018.   

5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.  

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Aukcja elektroniczna.  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.  Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. (Zamawiający 
nie wyraża  zgody  na  złożenie  oferty w  postaci  elektronicznej  podpisanej  bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu). 

2.  Oferta  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty, 
oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 

3.  Oferta  oraz  dokumenty  tworzące  ofertę muszą  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione    do 
składania  oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy. Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę musi 
bezpośrednio wynikać  z  dokumentów  dołączonych  do  oferty. Oznacza  to,  że  jeżeli  upoważnienie 
takie  nie wynika wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny Wykonawcy    to  do  oferty 
należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź  jego kopie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 

4.  Oferta wraz  z wszystkimi  załącznikami musi  być  napisana w  języku  polskim,  trwałą  i  czytelną 
techniką pisarską. Dokumenty  sporządzone w  języku obcym  są  składane   wraz  z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie poprawki  treści oferty powinny być naniesione  czytelnie  i opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 

6.  Każdy  z  Wykonawców  może  złożyć  w  niniejszym  przetargu  tylko  jedną  ofertę  pod  rygorem 
wykluczenia z przetargu.  

7. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane,  złożone w  jedną  całość    i  umieszczone 
w nieprzejrzystym opakowaniu. Wszystkie strony formularza winny być podpisane. 

8. Ofertę należy złożyć w kopercie  (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności  jej 
treści.  Koperta  zawierająca  ofertę  winna  być  zaadresowana  do  Zamawiającego  i  oznaczona 
następująco:  

 
……………………………………………. 
/nazwa (firma), adres Wykonawcy/ 

Adresat: 
Gmina Lipnica Wielka, 34‐483 Lipnica Wielka 518,  
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OFERTA 
 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

 w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części. 

 
Znak sprawy: 271.4.2017 
 

Nie otwierać przed dniem 24.07.2017 r. godzina 10:15 

 

9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie.  

11. Niedopuszczalne  jest poprawianie, względnie zmiana  treści oferty, po  terminie przeznaczonym 
do składania ofert. 

12.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni 
załącznik  do  oferty  i  znajdować  się  w nieprzejrzystym  opakowaniu.  Informacje  te  nie  zostaną 
ujawnione, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w SIWZ oraz winna zawierać  dokumenty, o których mowa w SIWZ. 

14.  Wykonawcy  będą  ponosić  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. 
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami 
lub stratami poniesionymi przez Wykonawcę, w związku  z wizytami i oględzinami miejsca robót, ani 
żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty. 

15. W przypadku,  gdy  złożona przez Wykonawcę  kopia dokumentu  będzie  nieczytelna  lub będzie 
budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie  poświadczonej kopii dokumentów. 

16. Oświadczenia Wykonawcy oraz  innych podmiotów, na których zdolnościach  lub sytuacji polega 
Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  PZP  oraz  dotyczące  podwykonawcy  
składane są w oryginale. 

17. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

18.  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, którego każdego 
z nich dotyczą.  

19.  Wszystkie  załączniki  do  oferty  stanowiące  oświadczenie  Wykonawcy,  muszą  być  również 
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

20. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

21. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  (dokumentami  i oświadczeniami) stanowi  jedną całość. 
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający  ich samoczynną 
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dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

22. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń  lub dokumentów, 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. 

23. W  przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod 
określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający 
żąda  od Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski wskazanych  przez Wykonawcę  i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

24. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń  lub dokumentów, które  znajdują  się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 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. 

25. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków  udziału w  postępowaniu  lub  brak  podstaw wykluczenia,  jeżeli  Zamawiający 
posiada oświadczenia  lub dokumenty dotyczące  tego Wykonawcy  lub może  je uzyskać  za pomocą 
bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych, w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu 
ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

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

1) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o  ile wynika  to  z 
odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedstawić: 

a)  dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

dla części  I: minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta  tysięcy złotych 00/100), 

dla części II; minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta  tysięcy złotych 00/100), 

 dla części  III; minimum 200.000,00 zł (Słownie: dwieście tysięcy  złotych 00/100 ) 

dla części IV; minimum 550.000,00 zł (Słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )   

Składając ofertę na dwa  lub  trzy  zadania wykonawca musi wykazać  że  jest ubezpieczony na  łączną 
kwotę dla poszczególnych zadań. 

Składając  ofertę  na  wszystkie  zadania  wykonawca  musi  wykazać  że  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną minimum 1.350.000,00 zł (Słownie: 1 milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający  wymaga,  aby  personel  Wykonawcy,  który  będzie  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia  w  funkcji  Kierownika  budowy,  posiadał  kwalifikacje  zawodowe  tj.  uprawnienia  do 
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kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno‐budowlanej. 

‐Składając ofertę na dwie, trzy lub cztery części  wystarczy, że wykonawca wykaże jedną osobę na w/w 
stanowisko 

2.  O  udzielenie  zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  z 
postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1  

3.  Zamawiający  zbada  obecność  i  prawidłowość  każdego wymaganego  dokumentu/oświadczenia,  a 
także  czy wymagany  dokument/oświadczenie  potwierdza  spełnianie warunku  lub  brak  podstaw  do 
wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń  lub dokumentów  załączonych przez 
Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

4.  W  rozdziale  SIWZ  dotyczącym  wykazu  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  lub braku podstaw 
do  wykluczenia,  Zamawiający  szczegółowo  wskazuje,  jakich  oświadczeń  lub  dokumentów  żąda  od 
Wykonawcy. 

5. Poleganie na potencjale innych podmiotów 

1)  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w 
stosownych  sytuacjach  oraz w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia  lub  jego  części,  polegać  na 
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2)  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia,  czy udostępniane wykonawcy przez  inne podmioty  zdolności  techniczne  lub 
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna  pozwalają  na wykazanie  przez wykonawcę 
spełniania warunków  udziału w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą wobec  tego  podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 PZP. 

4)  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. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

6)  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu,  o 
którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu  lub  zachodzą wobec  tych  podmiotów  podstawy wykluczenia,  Zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  jeżeli wykaże zdolności 
techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną,  o  których  mowa  w  ust.  5 
niniejszego rozdziału. 

6. Pisemne  zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5, musi  zostać  złożone w oryginale podpisanym 
przez podmiot trzeci. 
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10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW   

Zgodnie	z	art.	24aa	ust.	1	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych,	Zamawiający	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 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, wraz z ofertą należy przedłożyć:  

  1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do SIWZ.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy Zamawiający żąda:  

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca 
złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 
upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik;  
 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – 
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 2 pkt 1 
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w rozdz. 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.  
4.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także 
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 pkt 1 
niniejszej SIWZ.  
5. 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:  
a) 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, 
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
w funkcji Kierownika budowy, posiadał kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno‐budowlanej. 
‐ Składając ofertę na dwa, trzy lub cztery  zadania wystarczy, że wykonawca wykaże jedna osobę na w/w 
stanowisko 
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
dla części  I: minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta  tysięcy złotych 00/100), 
dla części II; minimum 300.000,00 zł (Słownie: trzysta  tysięcy złotych 00/100), 
 dla części  III; minimum 200.000,00 zł (Słownie: dwieście tysięcy  złotych 00/100 ) 
dla części IV; minimum 550.000,00 zł (Słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )   
 
Składając ofertę na dwa lub trzy zadania wykonawca musi wykazać,  że jest ubezpieczony na łączną 
kwotę dla poszczególnych zadań. 

Składając  ofertę  na  wszystkie  zadania  wykonawca  musi  wykazać  że  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną minimum 1.350.000,00 zł (Słownie: 1 milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

6.  Jeżeli Wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w  rozdziale 10 ust. 5 pkt 1,  składa dokument  lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.  Jeżeli w miejscu  zamieszkania  osoby  lub w  kraju, w  którym Wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania,  nie wydaje  się  dokumentów,  o  których mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio miejsca  zamieszkania  osoby  lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 
ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych), w  przypadku  gdy  o  udzielenie  zamówienia  ubiega  się 
wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.  Wykonawca  może  dołączyć  do  oferty  umowę  regulującą  współpracę  podmiotów  występujących 
wspólnie  lub przed zawarciem umowy,  jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez 
Zamawiającego. 

10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 
oświadczenia  jest  do  tej  czynności  umocowana,  chyba  że  umocowanie  wynika  z  dokumentów 
dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 PZP. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa 
musi  być  ono  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osoby  udzielające  pełnomocnictwa  lub 
notariusza. 

11. W  przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  i  podmiotów,  o 
których  mowa  w  rozdziale  III  ust.  4  pkt.  5)  SIWZ,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio 
Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Dokumenty  (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ, Wykonawcy 
mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 



str. 13  

kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 
sporządzone w  języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na  język polski. Zasada  ta rozciąga się 
także  na  składane  w  toku  postępowania  wyjaśnienia,  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje itp. 

15.  Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  rozdziale  10  niniejszej  SIWZ, 
oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP,  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, poprawienia w  terminie przez  siebie wskazanym, 
chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 
unieważnienie postępowania. 

16.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w rozdziale 10 ust. 5 SIWZ,  jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia  lub 
dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 
2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów  realizujących  zadania publiczne  (Dz.U.  z 2014  r. poz. 
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

17.  W  przypadku  Wykonawców  z  zagranicy  są  oni  zobowiązani  do  podania  w  ofercie  rejestrów 
publicznych  danego  kraju,  z  których  Zamawiający  może  pobrać  bezpłatnie  dokumenty  dotyczące 
Wykonawców.  Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany 
dokument nie  jest dostępny bezpłatnie w  rejestrze publicznym  i Wykonawca będzie  zobowiązany do 
jego przedłożenia. 

 18.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  
tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez 
Zamawiającego dokumentów. 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający  i Wykonawcy 
przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres:  

Gmina Lipnica Wielka  

34‐483 Lipnica Wielka 518  

telefonicznie tel. 18 53 100 54,  

faksem 18 26 345 97  

e‐mail: przetargi@lipnicawielka.pl  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie, faksem, e‐mail 
każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Na wniosek 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przesłania dokumentu Zamawiającemu niezwłocznie 
w formie pisemnej. 

3. Ofertę oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej.  

4. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert drogą  faksową  lub e‐mailową. Uzupełnianych na 
żądanie Zamawiającego dokumentów, pełnomocnictw lub oświadczeń nie należy przesyłać drogą 
faksową lub e‐mail . Dokumenty winny mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.  



str. 14  

5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą upoważnionymi do porozumiewania  się  z Wykonawcami  codziennie od poniedziałku do  
piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy są: 

a) w sprawach merytorycznych – Piotr Zborek  

nr tel.:   +48 18 53 100 54 

e‐mail:  przetargi@lipnicawielka.pl 

b) w sprawach formalnych ‐ Marzena Polaczek 

nr tel.:   +48 18 53 100 54 

e‐mail:  przetargi@lipnicawielka.pl 

 
6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

  1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).  

  2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

  3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania.  

  4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl 

  5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

  6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  
7.  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.lipnicawielka.pl  

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.  

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.  

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert 
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o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w 
art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.  

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o 
zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl   

8. Sesja otwarcia ofert  

1)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po 
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.  

3). Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  

4). wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”,  

5). zmienić ofertę ‐ powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.   

2. ustala się wadium w wysokości : dla każdej części oddzielnie.  

Część I – 2.000,00 zł  

Część II – 2.000,00 zł  

Część III – 2.000,00 zł  

Część IV – 3.000,00 zł  

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w  jednej  lub w kilku następujących  formach, o których mowa 
w art. 45 ust. 6 PZP: 

a) pieniądzu ‐ winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego :     Bank Spółdzielczy 

w  Jabłonce  ‐  nr  rachunku  16 8798 0002 0000 0000 1964 0009    (niedopuszczalne  jest 
wniesienie wadium w kasie Zamawiającego),  

Za  skuteczne  wniesienie  wadium  w  pieniądzu,  Zamawiający  uważa  wadium,  które  w 
oznaczonym  terminie  (przed  upływem  terminu  składania  ofert)  znajdzie  się  na  koncie 
Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego  (zaleca się przelew najpóźniej do 
dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe).  

Wpłacając  wadium  w  formie  przelewu  w  tytule  należy  wpisać  wadium  na  przetarg: 
Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Lipnica  Wielka  z 
podziałem na części – część …… 

oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę ( w celu prawidłowego księgowania i 
prawidłowego określenia Wykonawcy ) 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo ‐ kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których mowa w  art.  6b  ust.5  pkt  2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 12.3. lit. b) ‐ e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2‐
5  PZP)  musi  wynikać  bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego,  zobowiązanie gwaranta do  zapłaty na  rzecz Zamawiającego kwoty określonej 
w gwarancji: 

5.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  wadium  w  formach,  o  których  mowa  
w pkt 12.3. lit. b) ‐ e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2‐5 PZP) Wykonawca składa w kasie urzędu gminy 
Lipnica Wielka pok. Nr  6, kopię należy dołączyć do oferty.  

6.  Jeżeli wadium  zostanie wniesione w walucie obcej,  kwota wadium  zostanie przeliczona na 
PLN wg  średniego kursu PLN w  stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski  (Tabela  A  kursów  średnich  walut  obcych)  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

7.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w  formach, o których mowa w pkt 10.3.  lit. b)  ‐ e) SIWZ 
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2  ‐ 5 PZP)  i kwota wadium  zostanie w  tych 
formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg  średniego 
kursu  PLN w  stosunku  do walut  obcych  ogłaszanego  przez Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A 
kursów  średnich  walut  obcych)  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych.  

8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka 
form, o których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa‐
niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

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

10. W przypadku nie  zabezpieczenia oferty  jedną  z określonych w niniejszej  specyfikacji  form 
wadium  oferta podlegać będzie odrzuceniu. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

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

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

3. 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. 

4. Odmowa wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty 
wadium. 

5. Na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 7a  PZP  Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli Wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23  lipca 2012  r. – Prawo pocztowe  (t.j. Dz. U.  z 2016  r.   poz. 1113)  lub osobiście  lub  za 
pośrednictwem  posłańca.  Złożenia  ofert  uznaje  się  datę  i  godzinę  potwierdzenia  odbioru 
przesyłki  przez  Zamawiającego.  Oferty,  które  nadejdą  drogą  pocztową  w  kopertach 
(opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcy 
bez otwierania. 

2.  Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia    24.07.2017  r.  godz.  10:00  w  siedzibie 
Zamawiającego,  Urząd  Gminy  Lipnica  Wielka,  34‐483  Lipnica  Wielka  518  na  dzienniku 
podawczym  – pokój Nr 2. 

2.  Otwarcie  ofert  nastąpi w  tym  samym  dniu  o  godzinie  10:15 w.  siedzibie  Zamawiającego 
w pokoju nr 10 (na 1 piętrze). 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 
Koperta  lub  inne opakowanie, w  którym będzie  złożona oferta  zostanie opatrzona numerem 
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

4.  Zgodnie  z  art.  86  ust.  5  PZP  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT ‐ jeżeli występuje i da się go wyodrębnić.  

2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

3. W odniesieniu do ceny całkowitej (ryczałtowej – w złotych brutto) Zamawiający przyjmuje, że 
prawidłowo podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia, 
bez względu na sposób jej obliczenia.  

4.  Cena  ryczałtowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość 
żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  tym 
zakresie.  

5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. koszty 
robót  wynikających  z  dokumentacji  projektowej,  koszty  wszystkich  robót  przygotowawczych, 
demontażowych,  porządkowych,  oznakowania  i  zagospodarowania  placu  budowy,  utrzymania  i 
likwidacji  zaplecza  budowy,  dozorowania  budowy,  transportu  materiałów  i  ich  składowania, 
koszty  ewentualnych  odszkodowań  powstałych  z winy Wykonawcy,  zorganizowania  odbiorów, 
koszt wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych  i energetycznych dla potrzeb  terenu 
budowy  oraz  ponoszenie  kosztów  ich  zużycia,  koszt  ewentualnych wyłączeń  i włączeń  energii 
elektrycznej  oraz  innych mediów. W  zaoferowanej  cenie Wykonawca musi  uwzględnić  koszty 
płatnych odbiorów. 

6. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być  liczone w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 
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0,5  grosza  i wyższe  zaokrągla  się  do  1  grosza w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  9 maja  2014  r.  o 
informowaniu o cenach  towarów  i usług  (Dz. U.  z 2014  r., poz. 915) oraz ustawy  z dnia 7  lipca 
1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poźn. zm.). 

7.  W  przypadku  złożenia  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego 
obowiązku podatkowego,  zgodnie  z przepisami o podatku od  towarów  i usług,  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. 

  

 

16. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.  Kryteria  oceny  ofert  ‐  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

a. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

b.  z  ilości  i  treści  złożonych  dokumentów  wynika,  że  wykonawca  spełnia  warunki  formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 

c.  złożone  oświadczenia,  dokumenty,  zaświadczenia  są  aktualne  i  podpisane  przez  osoby 
uprawnione, 

d. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

e. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2.  Kryteria  oceny  ofert  ‐  stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy  ocenie  ofert,  stanowi 
podstawową  zasadę  oceny  ofert,  które  oceniane  będą w  odniesieniu  do  najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3.  Za  parametry  najkorzystniejsze  w  danym  kryterium,  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio ‐ proporcjonalnie 
do  parametru  najkorzystniejszego, wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0‐100 (100%=100pkt). 

 
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
 obliczonych w oparciu o ustalone kryteria: 

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

L
p. 

Kryterium 
Kryterium – znaczenie 

procentowe 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1.  Cena brutto przedmiotu zamówienia  60%  60,00 

2.  Okres gwarancji i rękojmi  40%  40,00 

ŁĄCZNIE  100%  100,00 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
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przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.  
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
 
Nazwa kryterium:  
1) Cena ofertowa 60 %  (na każde zadanie oddzielnie)  
 
Cena oferty (c) – 60%,  
Punkty będą przyznawane wg wzoru:  
cn  

c = ------- x 100 x 0,60  
cob  

c- ilość punktów przyznana za cenę  
cn – najniższa cena w złożonych ofertach  
cob – cena oferty badanej  
 
2) okres gwarancji/rękojmi 40% (na każde zadanie oddzielnie)  
 
Gob  
G = --------------- x 100 x 0,40  
Gn  
G - ilość punktów przyznana za okres gwarancji/rękojmi  
Gob - okres gwarancji/rękojmi w ofercie badanej  
Gn – najdłuższy okres gwarancji/rekojmi w złożonych ofertach  
Przy czym oceniany będzie okres gwarancji i rękojmi od minimalnego 36 miesięcy do maksymalnego 60 
miesięcy.  
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji  i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy 
Zamawiający na potrzeby oceny ofert w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.  

8. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz 
którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość 
punktów w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać 
Wykonawca wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

9.  Jeżeli  nie  będzie można  dokonać wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze względu  na  to,  że  dwie  lub  
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie   Wykonawców,  którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert   dodatkowych. 

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.  
2. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty  
‐ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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3.  Zamawiający  nie  będzie  prowadził  negocjacji  z  Wykonawcą  dotyczących  złożonej  oferty  oraz 
dokonywał  jakiejkolwiek  zmiany  w  treści  złożonej  oferty,  z  wyjątkiem  określonym  w  ust. 
poprzedzającym. 

17. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:   

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 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; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4  i 5 ustawy PZP, braku równoważności  lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności ‐ podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

d) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2  ustawy,  po  którego  upływie  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Ponadto Zamawiający po wyborze  najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) na stronie internetowej. 

3.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana    będzie  poinformowany    o  terminie  zawarcia  
umowy.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
zasadach określonych w  specyfikacji, oraz dostarczy:  

1)  harmonogram  rzeczowo‐finansowy,  wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  6  (na  każdą  część 
oddzielnie.) 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,  

3) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1.  Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  10%  ceny  ofertowej  brutto  przedstawionej  przez 
Wykonawcę na każde zadanie oddzielnie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca  się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jabłonce ‐ nr rachunku 16 8798 0002 0000 
0000 1964 0009.  Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem 
na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Zamawiającego  będzie  skuteczne  z  chwilą  uznania  tego 
rachunku  bankowego  kwotą  zabezpieczenia  (wpływ  środków  pieniężnych  na  rachunek  bankowy 
wskazany  przez  Zamawiającego musi  nastąpić  przed  podpisaniem  umowy w  sprawie  zamówienia 
publicznego). 

3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  w  jednej  lub  w  kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP: 
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a) pieniądzu, 

b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  ‐ 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie  zabezpieczenia w  formach, o których mowa w pkt 16.3.  lit. b)  ‐ e) 
SIWZ  (tj.  art.  148  ust.  1  pkt  2  ‐  5  PZP)  Wykonawca  składa  oryginał  dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

4. Z zastrzeżeniem pkt  5,  z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) ‐ e) SIWZ musi 
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej 
podanej  w  ofercie,  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 

5.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  
i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

6.  Z  treści  gwarancji  i  poręczeń,  o  których mowa w  3.  lit.  b)  ‐  e)  SIWZ musi wynikać,  że kwota 
pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%  wysokości 
zabezpieczenia. 

7. Kwota, o której mowa w pkt 6. SIWZ  jest zwracana nie później niż w 15   dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach  z  poręczeniem wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  ‐ 
kredytowej, 

b) przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany  formy zabezpieczenia na  jedną  lub 
kilka  form,  o  których mowa w  pkt  3.  SIWZ.  Zmiana  formy  zabezpieczenia musi  być  dokonana  z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10.  Zamawiający  nie wyraża  zgody  na  tworzenie  zabezpieczenia  przez  potrącenia  z  należności  za 
częściowo wykonane roboty budowlano‐montażowe. 

11.  Jeżeli  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  w  walucie  obcej,  kwota  zabezpieczenia  zostanie 
przeliczona  na  PLN  wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez 
Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A  kursów  średnich  walut  obcych)  obowiązującego  
w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) ‐ e) SIWZ (tj. 
art. 148 ust. 1 pkt 2  ‐ 5 PZP)  i kwota zabezpieczenia zostanie w  tych  formach określona w walucie 
obcej,  kwota  zabezpieczenia  zostanie  przeliczona  na  PLN wg  średniego  kursu  PLN w stosunku  do 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w 
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dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

13. 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. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

19.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zmiany umowy: 

 1.  Strony  dopuszczają możliwość  zmian  redakcyjnych,  omyłek  pisarskich  oraz  zmian  będących 
następstwem  zmian  danych  ujawnionych  w  rejestrach  publicznych  bez  konieczności 
sporządzania aneksu. 

2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian 
do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 

1)  Zamawiający  dopuszcza możliwość  zmian  do  umowy w  tym  przedłużenia  terminu  realizacji 
zamówienia  tylko  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  które  nie  wynikają  z  winy 
Wykonawcy.  Zmiana  terminu  zakończenia  realizacji  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu  tylko w 
przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

2)  wystąpią  przeszkody  o  obiektywnym  charakterze  (zdarzenia  nadzwyczajne,  zewnętrzne  i 
niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) 
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy,  zdarzenia nie  leżące po  żadnej  ze  stron 
umowy.  Strony mają prawo do  skorygowania uzgodnionych  zobowiązań  i przesunąć  termin 
realizacji  maksymalnie  o  czas  trwania  siły  wyższej.  Strony  zobowiązują  się  do 
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) nastąpi  konieczność wykonania  innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie 
przedmiotu  zamówienia,  a  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia 
skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

5) zmiany treści umowy konieczne do wprowadzenia w wyniku zmiany obowiązujących przepisów 
prawa, 

6) Konieczności zmian w zakresie podwykonawstwa tj. 

a. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, 

b. zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom, 

c. konieczności wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie 
iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców lub nie wskazał że daną część 
zamierza zlecić podwykonawcom . 
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W przypadku zmian w zakresie podwykonawstwa maja zastosowania zapisy § 9 umowy. 

7)  zmiany  podmiotów  trzecich  na  etapie  realizacji  Umowy,  na  zasobach  których Wykonawca 
opierał  się  wskazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  z  zastrzeżeniem,  że 
spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 

8) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b)  zmiana wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie  kosztów 
dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, 

9) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

10) wykonawcę, któremu Zmawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a)  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia 
dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, 

b)  w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego 
podwykonawców, 

11) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 

12) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

13)  wady  lub  zmiany  w  dokumentacji  projektowej  lub  innych  dokumentach  budowy  o  czas 
niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 

14)  wykopalisk  i  prac  archeologicznych,  prac  geologicznych  lub  innych  przeszkód 
uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, 

15) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, 

16) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, 

17)  rezygnacji  z  części  robót  przez  Zamawiającego/  wprowadzenie  robót  zamiennych,  jeżeli 
będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

18) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 

19)  Zmiany  nazwy/  formy  prawnej Wykonawcy/Zamawiającego. Wykonawca/Zamawiający  jest 
zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów poświadczających zamianę. 

20)  Zmiany  konieczne  do  wprowadzenia  w  przypadku  otrzymania  przez  Zamawiającego 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
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21)  Każdorazowo wniosek  o  zmianę  umowy  składany  przez Wykonawcę/  Zamawiającego musi 
wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. 

22) We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego  jest 
konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. 

  23) Zmiany, o których mowa w ust.2 wymagają  formy pisemnej pod  rygorem nieważności po 
wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.	Środki	ochrony	prawnej	zostały	szczegółowo	opisane	w	Dziale	VI	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	

r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(t.j.	Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	2164,	z	późn.	zm.).	

2.	 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	 Pzp,	 przysługuje	 odwołanie	 wyłącznie	 od	 niezgodnej	 z	 przepisami	 ustawy	

czynności	 zamawiającego	 podjętej	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 lub	 zaniechania	

czynności,	do	której	zamawiający	jest	zobowiązany	napodstawie	ustawy.		

3.	W	niniejszym	postępowaniu	odwołanie	przysługuje	wyłącznie	wobec	czynności:	

1)	określenia	warunków	udziału	w	postępowaniu;	

2)	wykluczenia	odwołującego	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia;	

3)	odrzucenia	oferty	odwołującego;	

4)	opisu	przedmiotu	zamówienia;	

5)	wyboru	najkorzystniejszej	oferty.	

4.	Odwołanie	powinno	wskazywać	czynność	lub	zaniechanie	czynności	zamawiającego,	

której	 zarzuca	 się	 niezgodność	 z	 przepisami	 ustawy,	 zawierać	 zwięzłe	 przedstawienie	 zarzutów,	

określać	 żądanie	 oraz	 wskazywać	 okoliczności	 faktyczne	 i	 prawne	 uzasadniające	 wniesienie	

odwołania.	

5.	Odwołanie	wnosi	się	do	Prezesa	Izby	w	formie	pisemnej	lub	w	postaci	elektronicznej,	podpisane	

bezpiecznym	podpisem	elektronicznym	weryfikowanym	przy	pomocy	ważnego	 kwalifikowanego	

certyfikatu	lub	równoważnego	środka,	spełniającego	wymagania	dla	tego	rodzaju	podpisu.		

6.	Odwołujący	przesyła	 kopię	odwołania	 zamawiającemu	przed	upływem	 terminu	do	wniesienia	

odwołania	w	 taki	 sposób,	 aby	mógł	 on	 zapoznać	 się	 z	 jego	 treścią	przed	upływem	 tego	 terminu.	

Domniemywa	się,	 iż	zamawiający	mógł	zapoznać	się	z	treścią	odwołania	przed	upływem	terminu	

do	 jego	 wniesienia,	 jeżeli	 przesłanie	 jego	 kopii	 nastąpiło	 przed	 upływem	 terminu	 do	 jego	

wniesienia	przy	użyciu	środków	komunikacji	elektronicznej.	

7.	 Wykonawca	 może	 w	 terminie	 przewidzianym	 do	 wniesienia	 odwołania	 poinformować	

zamawiającego	o	niezgodnej	z	przepisami	ustawy	czynności	podjętej	przez	niego	lub	zaniechaniu	

czynności,	do	której	jest	on	zobowiązany	na	podstawie	ustawy,	na	które	nie	przysługuje	odwołanie	

na	podstawie	art.	180	ust.	2	ustawy.	
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8.	W	przypadku	uznania	zasadności	przekazanej	 informacji	zamawiający	powtarza	czynność	albo	

dokonuje	 czynności	 zaniechanej,	 informując	 o	 tym	 wykonawców	 w	 sposób	 przewidziany	 w	

ustawie	dla	tej	czynności.	

9.	Na	czynności,	o	których	mowa	w	ust.	8,	odwołanie	nie	przysługuje,	z	zastrzeżeniem	art.	180	ust.	

2	ustawy.	

10.Odwołanie	wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	dnia	przesłania	informacji	o	czynności	zamawiającego	

stanowiącej	podstawę	jego	wniesienia	–	jeżeli	zostały	przesłane	przy	użyciu	środków	komunikacji	

elektronicznej,	albo	w	terminie	10	dni	–	jeżeli	zostały	przesłane	w	inny	sposób;	

11.Odwołanie	wobec:	

a)	treści	ogłoszenia	o	zamówieniu,	

b)	postanowień	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia,	wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	dnia	

zamieszczenia	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu	 w	 Biuletynie	 Zamówień	 Publicznych	 lub	 specyfikacji	

istotnych	warunków	zamówienia	na	stronie	internetowej;	

12.	Odwołanie	wobec	czynności	innych	niż	określone	w	ust.	10	i	11	wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	

dnia,	w	którym	powzięto	lub	przy	zachowaniu	należytej	staranności	można	było	powziąć	

wiadomość	o	okolicznościach	stanowiących	podstawę	jego	wniesienia;	

13.	Zamawiający	przesyła	niezwłocznie,	nie	później	niż	w	terminie	2	dni	od	dnia	otrzymania,	

kopię	odwołania	innym	wykonawcom	uczestniczącym	w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia,	a	

jeżeli	 odwołanie	 dotyczy	 treści	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu	 lub	 postanowień	 specyfikacji	 istotnych	

warunków	zamówienia,	zamieszcza	ją	również	na	stronie	internetowej,	na	której	jest	zamieszczone	

ogłoszenie	 o	 zamówieniu	 lub	 jest	 udostępniana	 specyfikacja,	 wzywając	 wykonawców	 do	

przystąpienia	 do	 postępowania	 odwoławczego.	 Przystąpienie	 do	 postępowania	 odwoławczego	

reguluje	art.	185	ust.	2	ustawy.	

21. INNE INFORMACJE  

1.	Informacja	dotycząca	umowy	ramowej.	

Zamawiający	nie	przewiduje	zawarcia	umowy	ramowej.	

2.	 Informacja	 o	 przewidywanych	 zamówieniach,	 o	 których	mowa	w	 art.	 67	 ust.	 1	 pkt	 6	

ustawy	Pzp.	

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

Pzp.	

3.	Informacja	o	ofertach	wariantowych	i	częściowych.	

Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	wariantowych.	

Zamawiający		dopuszcza	możliwości	składania	ofert	częściowych.	

4.	Informacja	dotycząca	walut	obcych.	

Zamawiający	nie	przewiduje	rozliczania	w	walutach	obcych.	
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5.	Informacja	o	aukcji	elektronicznej.	

Zamawiający	nie	przewiduje	aukcji	elektronicznej.	

6.	Informacja	o	kosztach	udziału	w	postępowaniu.	

Koszty	 związane	 z	 udziałem	w	postępowaniu	 i	 przygotowaniem	oferty	 ponosi	 składający	 ofertę,	

zamawiający	nie	przewiduje	zwrotu	kosztów	udziału	w	postępowaniu.	

7.	Ogłoszenia	wyników	przetargu	

Wynik	 postępowania	 zostanie	 ogłoszony	 zgodnie	 z	 wymogami	 ustawy	 prawo	 zamówień	

publicznych	oraz	w	siedzibie	zamawiającego	i	na	stronie	internetowej:	www.lipnicawielka.pl	

Niezależnie	 od	 publikacji	 ww.	 informacji	 o	 wyborze	 najkorzystniejszej	 oferty	 oraz	 o	 zawarciu	

umowy	uczestniczący	w	postępowaniu	wykonawcy	zostaną	zawiadomieni	pisemnie,	faksem	lub	e‐

mail. 

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ TREŚĆ 

Załącznik	nr	1	–	wzór	formularza	oferty,	

Załącznik	nr	2	–	wzór	oświadczenia	dotyczącego	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	

oraz		dotyczącego	przesłanek	wykluczenia	z	postępowania,	

Załącznik	nr	3	–	wzór	oświadczenia	o	przynależności	lub	braku	przynależności	do	grupy	

kapitałowej,		

Załącznik	nr	4	–	wzór	umowy,		

Załącznik	nr	5	–	wzór	wykazu	osób,		

Załącznik	nr	6	–	Harmonogram	rzeczowo‐finansowy	

Załącznik	nr	7	–	przedmiary	

Załącznik	nr	8	‐		Specyfikacje	techniczne	

	


