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Nr 

 

Zamawiający:  Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 

    ul. Obrońców Pokoju 19     67-200 Głogów 

    NIP   693 11 27 53       REGON 000325593 

    Tel. 76 835 88 30;  fax. 76 834 27 17 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Przetarg  nieograniczony 
 

na   

 

Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska  

dla Nieletnich w Głogowie 

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.) zgodnie z procedurą 

obowiązującą dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 

 

                  zatwierdzam: 

          

         Dyrektor 

         mgr Marian Chudziński  

 

 

    

Głogów dnia 17.05.2017r. 
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Rozdział I 
 

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 

 

I.1. Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych oraz udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę.    

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

I.2. Warunki udziału w postępowaniu, oraz  braku podstaw do wykluczenia. 

 

Wykonawcą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej SIWZ określa się osobę fizyczną, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

2.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  ust. 5 ustawy  Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego  w ogłoszeniu 

    o zamówieniu i SIWZ. 

 

2.2. Warunki udziału w postępowaniu 

 

2.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          

w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 

 

2.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

 

2.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

2.3.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

2.3.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 
2.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 

 

2.3.1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.2.1. ppkt 1) SIWZ 

 

2.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

o którym mowa w pkt 2.2.1. ppkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
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1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100.000,00 PLN,  

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                        

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  ubezpieczenia co najmniej 100.000,00 PLN. 

 

2.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 

2.2.1ppkt.3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną 

polegające na remoncie lub rozbudowie obiektów jednostki zamkniętej tj. Zakłady Poprawcze, 

Zakłady Karne, Jednostki Wojskowe z podaniem daty i miejsca wykonywania o łącznej wartości co 

najmniej 100.000,00 zł każda – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ  

2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  

publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 

2.3.4. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami 

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie 

robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia 

obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje 

również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

 

2.3.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), 

osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, jeżeli:  

a. nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b. posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o 

uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa 

w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

 

2.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

2.3.7.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.  

 

2.3.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 13-22 Pzp. 

 

2.3.9. 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. 

 

2.3.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,                          

o którym mowa w art. 22a ust.1 Pzp, 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 art. 22a ust.1 Pzp. 

 
2.3.11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi Podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

c. zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego 

d. czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

` 
2.4.  Zgodnie z art. 24.ust.1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28165%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28181%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28189%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28218%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28228%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28258%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28270%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2846%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2848%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28115%29par%2820%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%289%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%2810%29
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6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 

544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia – Składanych na wezwanie Zamawiającego 

 

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

określonego w pkt. 2.3.2. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
 

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

2) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego tj. w wysokości co najmniej 100.000,00 zł  

 

3.2. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

3.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 2.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

 

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 

(posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528
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3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 

1) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia  

2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

3.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. 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 o 

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

pkt 23  ustawy Pzp stanowi Załącznik  nr  2 do SIWZ. 

 

3.6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi 

informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w 

pkt 3.3., Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku 

dowodem spełniania przez Wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym 

dokumencie.  

 

4. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 

 

4.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie  wskazanym 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania 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 oświadczeniu, o którym mowa  w pkt 4.1. SIWZ. 

 

4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie 

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. 

 

4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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 realizujące zadania publiczne (Dz.U. z 2004 r. poz. 1114 oraz z 

2006 r. poz. 352). 

 

4.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

4.6. Zgodnie  art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy  Wykonawca, którego oferta została oceniona  najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem 



 

str. 7 

 

zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

4.7. Jeżeli Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

4.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 

5 (tj. składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 

(składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt. 

3.6 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być 

składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r.”, 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. 

 

4.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o którym mowa w §5 (tj. 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 

(składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której 

mowa w pkt. 3.6 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

4.10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.8 SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

 

4.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące 

Wykonawcy i Podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

 

4.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. inne niż 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.11 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 

4.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

4.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

 

4.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

4.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

4.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.  4.1. SIWZ, oświadczeń lub  

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 

roboty budowlane  wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
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zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne  byłoby unieważnienie postępowania. 

 

4.18. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

4.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia – 

wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 

4.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

4.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania  wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia oświadczeń lub dokumentów. 

 

4.22. 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 przypadku złożenia  kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

 

I. 3.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz następujące warunki dodatkowe: 

 

1. każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 

2. oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej; 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

4. oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres Wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, 

nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty, 

5. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - 

załącznikami do SIWZ; 

6. dokumenty złożone w formie kserokopii należy opatrzyć klauzulą „Za zgodność  z oryginałem” i co 

najmniej czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby; 

7. odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach; 

8. jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony; 

9. każda  zapisana strona oferty  łącznie ze wszystkimi załącznikami, dokumentami powinna być kolejno 

ponumerowana w prawym górnym rogu na każdej zapisanej stronie;  

10. jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy"; 

11. wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub  upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy; 

12. w Formularzu Ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którego wykonanie 

powierzy Podwykonawcy, w przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez 

Podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 

13. niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego 

zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej; 
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14. Jeżeli złożono  ofertę, 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 – (art. 91 ust. 3a) ustawy Pzp. 

15. ofertę należy umieścić w kopercie:  

- wewnętrznej zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do 

możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, 

- kopertę z ofertą należy umieścić w  kopercie zewnętrznej, na której należy umieścić nazwę i adres 

Zamawiającego, tzn.: 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 

67-200 Głogów ul. Obrońców Pokoju 19  

oraz napis: 

 

„OFERTA PRZETARGOWA NA REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W OBIEKCIE 

ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W GŁOGOWIE” 

 

oraz dokładny adres Wykonawcy  

16. jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa pisemne oświadczenie o 

wycofaniu swojej oferty: 

„COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)”  

(Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.) 

 

17. jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa 

nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym 

dodatkowym napisem:  

"ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)” 

 (Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.) 

 

18. zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 

19. koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

I.4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

KRYTERIA  OCENY  I  ICH  ZNACZENIE 

 

1) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „Ceny” i kryteriów 

„Okresu gwarancji”  

2) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Cena brutto  (wg Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego)             - znaczenie: 80%; 

Termin gwarancji  i rękojmi (wg Załącznika nr 2 do Formularza ofertowego)         - znaczenie: 20% 

 

SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT  I  PRZYDZIELANIA  PUNKTÓW: 

 

1) Ustalić dla każdej oferty cenę zamówienia (na podstawie Załącznika nr 1 do  „Formularza ofertowego”) 

2) W celu przydzielania punktów w kryterium  „Cena ” należy: 

a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 80 punktów; 
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b) pozostałym Wykonawcom przydzielić punkty za w kryterium „Cena” na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg  wzoru: 

       

cena  najniższa 

 ilość punktów za cenę oferty  =    ---------------------------------  x  80 

      cena badanej oferty 

 

3) W celu przydzielenia punktów w kryterium  „Termin gwarancji i rękojmi” należy: 

- ustalić zaoferowany  termin gwarancji i rękojmi  na podstawie Załącznika nr 2 do Formularza 

Ofertowego „Terminem gwarancji i rękojmi”i przydzielić ofercie w tym kryterium ilość punktów wg 

niżej wymienionych zasad tj za zaoferowany termin:  

36 m-cy  -   „Termin gwarancji i rękojmi”   - 0 punktów,   

48 -cy  -   „Termin gwarancji i rękojmi”                 - 10 punktów 

60 m-cy  -   „Termin gwarancji i rękojmi” - 20 punktów 
 

Termin gwarancji i rękojmi nie może być  krótszy niż 36 m-cy i dłuższy niż 60 m-cy 

Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości 

punktów). 

  

I.5.  Termin wykonania zamówienia. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  31 sierpnia 2017 r. 

 

I.6.   Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce składania ofert:   

 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 67-200 Głogów                        

ul. Obrońców Pokoju 19   I piętro,  sekretariat w godzinach 8.00 – 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2017 r.  o godz. 10.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład 

Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Głogów ul. Obrońców Pokoju 19 - I piętro pokój nr 3.   

4) Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie (art. 84 ust. 2 Pzp) 

5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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. 

 

    I.7.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej dokumentacji  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawartych w niniejszej 

SIWZ - dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest to dla 

nich wiążące. 

I.8.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

 

1) Termin związania ofertą  wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania 
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ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

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. 

 

I.9.   Informacje o trybie otwarcia ofert 

 

1. Postępowanie odbywa się wg procedury zawartej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w SIWZ. 

2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg w części jawnej (mogą w niej uczestniczyć 

przedstawiciele Wykonawców) obejmuje: 

a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 

b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem. 

c) otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 ustawy; 

 

Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

- oferty z napisem: „ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)”  

- oferty z napisem: „COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ NA ... (nazwa zadania)” 

- pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia; 

 

I.10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami: 

Magdalena Ciesielska tel. 76 835 88 53 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem  operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 

2012 r.  – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną 

a. Pisemnie – adres Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie; 67-

200 Głogów ul. Obrońców Pokoju 19. 

b. Za pośrednictwem faksu:  nr (0-76) 834 27 17 

c. Drogą elektroniczną (e-mail): sekretariat@zp.glogow.pl 
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane 

będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie. 

 

I.11.  Środki  ochrony prawnej 

  

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp 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 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ  przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę prowadzoną  przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i 

ogłoszoną na stronie  internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie  zamówienia 
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- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. 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 uzasadniając wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanego dalej Prezesem 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. 

7. 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 zastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. 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 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11.ust.8. 

9. 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 SIWZ, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

SIWZ, wzywając Wykonawców do postępowania odwoławczego. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,   interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść stron, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 

14. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 

niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu dniu lub dniach wolnych od pracy. 

16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych, 

b) uiszczono wpis. 

17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

18. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby za pośrednictwem Prezesa 

Izby.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19. W sprawach nieuregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179-198 g Pzp. 
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I.12.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy - Wzór umowy zawarty w Rozdziale IV 

SIWZ. 

  

I.13.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu 

zawarcia umowy 

 

1. W celu zawarcia umowy Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano 

jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo do podpisywania umowy, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik (o ile 

umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty), 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, 

jeżeli oferta tych Wykonawców została wybrana, 

c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez 

osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za 

kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w części I.2. pkt 2.3.3. pakt 3), 

d) dokonać wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 

I.14.2. SIWZ. 

e) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony  na podstawie projektu. 

 

 

I.14. Regulacje dotyczące Podwykonawców 

 

Regulacje dotyczące Podwykonawców zawarto we wzorze umowy – Rozdział IV  SIWZ  
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Rozdział II. 
 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

  
 

  

Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu 

Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- montaż instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej (podejścia pod urządzenia sanitarne, 

piony wod.-kan.) 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki), 

- montaż rewizji na pionach kanalizacyjnych, 

- instalacja wodna: montaż stelaży 6 szt.; wykonanie podejścia pod umywalki 15 szt.; 

wymiana pionów wody wraz z zaworami i skrzynkami 6 szt.. 

- instalacja kanalizacyjna: wymiana pionów kanalizacyjnych 9 szt.; montaż podejść pod 

umywalkę 15 szt.; montaż odpływów liniowych  6 szt.; montaż kratek ściekowych 3 szt., 

- biały montaż: montaż miski ustępowej 6 szt.; montaż klap wolno opadających do w.c. 6 

szt.; montaż zestawów prysznicowych 6 szt.; montaż baterii i umywalek 15 szt. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlano-wykonawczy na 

„Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 

Nieletnich w Głogowie”.  Ofertę (cena ryczałtowa) należy przygotować na podstawie 

projektu i wizji lokalnej. Przedmiar robót jest dokumentem jedynie pomocniczym. 

WAŻNE 

Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach  23-25 maja 2017r. w godzinach od 11.00  

do 14.00. 
 

2. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług  o jakich stanowi art. 30 ust. 8  
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dla 

materiałów budowlanych i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

 

3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że 

Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 

(równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, 

urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 

 

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 1502 ze zm.) pracę co najmniej 

czterech osób wykonujących roboty związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, 

montażem płytek ceramicznych. 
  

5. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany na „Remont 

pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich    

w Głogowie”. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. 

 

6. Warunki wykonania zamówienia: 

-    Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r.  

- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi  

36, 48 lub 60 m-cy  (zgodnie z deklaracją Wykonawcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego 
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robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego 

- przed podpisaniem umowy o roboty budowlane Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który 

będzie załącznikiem do umowy, 

- Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; 

- wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom 

Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Projekt budowlany w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej 

specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego.  

Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. 

 

 

Rozdział III 

 

 

OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY  OFERTY 
 

 

1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

2) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy na 

podstawie projektu. 

3) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 

wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu budowlanego, jak również nie 

ujęte w w/w dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, tj. m.in. podatek VAT, 

wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy 

(naprawy, woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, telefon, i.t.p.). 

4) Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

5) Cenę oferty należy podawać w  Załączniku Nr 1  do „Formularza ofertowego” 

6) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN. 

7) Należy podawać ceny w ZŁOTYCH POLSKICH brutto (tj. razem z podatkiem VAT). 

(Podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 

8) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, 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 roboty budowlanej, której świadczenie 

będzie prowadzić do powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. – 

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, stanowi Załącznik Nr 4   

do SIWZ 
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Rozdział  IV 
wzór umowy 

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE      
 

 
UMOWA Nr ……………… projekt 

w dniu ………………. pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich z 
siedzibą w 67-200 Głogowie ul. Obrońców Pokoju 19, NIP 693 11 27 53, Regon 000325593 
zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez  
Mariana Chudzińskiego – Dyrektora 
  
a  
…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:  
 

§1. 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont trzech pomieszczeń 

sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

- montaż instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej (podejścia pod urządzenia sanitarne, piony 

wod.-kan.), 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki), 

- montaż rewizji na pionach kanalizacyjnych, 

- instalacja wodna: montaż stelaży 6 szt.; wykonanie podejścia pod umywalki 15 szt.; 

wymiana pionów wody wraz z zaworami i skrzynkami 6 szt.. 

- instalacja kanalizacyjna: wymiana pionów kanalizacyjnych 9 szt.; montaż podejść pod 

umywalkę 15 szt.; montaż odpływów liniowych  6 szt.; montaż kratek ściekowych 3 szt., 

- biały montaż: montaż miski ustępowej 6 szt.; montaż klap wolno opadających do w.c. 6 szt.; 

montaż zestawów prysznicowych 6 szt.; montaż baterii i umywalek 15 szt. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją techniczną, stanem terenu i warunkami 
w jakich wykonane będą roboty związane z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym 
oświadcza, iż w dniu podpisania umowy zakres robót określony w umowie i załącznikach 
obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania jak w ust. 1.  
 

§2. 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.  
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 sierpnia 2017 r. 
 

§3. 
 

1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w §2 
ust. 2 w następujących przypadkach:  
a) jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych 
mających wpływ na termin wykonania robót,  
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b) jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostaną wykryte instalacje, urządzenia, budowle 
podziemne lub obiekty archeologiczne a wcześniej nie ujawnione.  
2. Okoliczności jak w ust. 1 wymagają pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w terminie do 
3 dni od dnia ich powstania oraz pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  
3. Przedłużenia terminu można dokonać o ilość dni, w których nie można było wykonać robót 
ze względu na przyczyny wskazane w ust. 1.  
 

§4. 
 
1. Materiały, maszyny lub urządzenia do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca.  
2. Materiały o których mowa w ust. 1 , powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane , wymaganiom SIWZ, oraz wymaganiom dokumentacji 
projektowej.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dane (świadectwa, atesty itp.) potwierdzające spełnienie wymagań o 
których mowa w ust. 2.  
4. Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego:  
a) Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości robót budowlanych.  
b) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 6 dni 
roboczych od pisemnego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót.  
c) zawiadomienie będzie skuteczne, jeżeli zostanie doręczone Zamawiającemu wraz z 
oświadczeniem kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniem przez 
inwestora nadzoru, że prace zostały zakończone.  
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. W przypadku ujawnienia wad 
podczas odbioru protokół odbioru powinien dodatkowo zawierać wykaz wszystkich 
ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.  
6. Czynności odbioru będą trwały nie dłużej niż 3 dni chyba, że zostaną ujawnione wady, 
wówczas Wykonawca po ich usunięciu zawiadomi ponownie Zamawiającego o gotowości 
odbioru.  
7. Strony zgodnie postanawiają iż przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy 
bez wad.  
 

§5. 
 
1. Wykonawca oświadcza, że część robót w następującym zakresie …………………  
………………………………………………………………………………………………….  
wykona przy udziale Podwykonawcy.  
2. Wykonawca oświadcza, że w realizacji zamówienia będzie brał udział następujący 
Podwykonawca …………………………………………………….., na którego zasoby 
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.01.2014 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanym dalej 
Prawem zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ww. ustawy.  
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz 
projektu jej zmiany nie później, niż 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy należy 
dołączyć część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 
oraz dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy.  
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
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zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrzeżenia mogą być zgłaszane w przypadkach 
jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia 
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust. 4.  
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie przedkładał każdorazowo 
Zamawiającemu kopię poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej umowy , której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 
terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowiązek nie dotyczy umów o wartości niższej niż 
0,5% wartości umowy z Wykonawcą robót budowlanych, chyba że wartość takiej umowy 
przekracza 50 000 zł.  
8. W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie, o której mowa w 
ust. 7 będą dłuższe niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
9. Wymagania dotyczące umów o Podwykonawstwo:  
a) Umowa z Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
b) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
płatności przez Podwykonawcę od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  
c) Umowa o Podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami 
wynikającymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczególności w zakresie przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót budowlanych, terminu i 
zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców.  
10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.  
11. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za własne i 
swoich pracowników działania i zaniechania.  
 

§6. 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy według jego oferty za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
brutto ……………………. zł, słownie: ………………………………………………………. złotych  
3. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi 
przedmiotu umowy jak §1 , w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto ww. wynagrodzenie 
uwzględnia zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz koszty 
związane z realizacją zadania, w tym m. in. koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
kosztów badań archeologicznych, porządkowych, ubezpieczenia OC, poboru wody, energii 
elektrycznej przez Wykonawcę na obiekcie podczas realizacji zamówienia, koszty organizacji 
i likwidacji zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.  
4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – terminowo – finansowym zał. nr 6 do niniejszej umowy.  
5. Wykonawca wystawi faktury częściowe po odbiorze jak w ust. 7 i 8 oraz fakturę końcową 
po dokonaniu odbioru końcowego.  
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6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego bez wad, 
podpisany przez Strony.  
7. Odbiory częściowe dokonywane będą po wykonaniu poszczególnych części umowy 
określonych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym zał. nr 6 do umowy.  
8. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego bez wad 
podpisany przez Strony.  
9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na podstawie faktury 
VAT wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Zakład Poprawczy i 
Schronisko dla Nieletnich, 67-200 Głogów ul. Obrońców Pokoju 19, który jest płatnikiem 
podatku VAT.  
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a 
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowach o 
podwykonawstwo.  
11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, 
na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego 
w przypadku umów o roboty budowlane lub przedłożonych Zamawiającemu w terminie 7 dni 
od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach określonych w art. 143 c ustawy 
Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 8.  
12. Wykonawca ma prawo zgłosić w formie pisemnej uwagi co do zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie 
dłuższym, niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości 
wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawcę w podanym wyżej 
terminie, stosuje się przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
13. Podstawą bezpośredniej zapłaty, o której mowa powyżej, będzie:  
a) Prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z załączonymi potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 
sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 
określającymi zakres rzeczowy robót, wynikający z umów o podwykonawstwo lub  
b) Wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłatę wraz z załączoną kopią 
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem i 
protokołem odbioru robót/dostaw/usług objętych fakturą (rachunkiem), podpisanym przez 
strony umowy o podwykonawstwo.  
14. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
nastąpi pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym w ust. 7 
terminie. Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokona w terminie do 21 dni od dnia upływu 
terminu określonego w ust. 7.  
15. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom 
zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna wartość wynagrodzeń 
wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekraczać kwoty określonej w ust. 
2.  
16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury po wykonaniu przedmiotu 
umowy. Do faktury należy załączyć pisemne oświadczenie Podwykonawców ( dalszych 
Podwykonawców), których wynagrodzenie jest częścią składową wystawionej przez 
Wykonawcę faktury. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie robót wykonanych przez 
Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), zestawienie kwot, które są należne 
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej faktury, numer i datę wystawienia faktury 
i oświadczenia, że wszelkie należności zostały zapłacone przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę.  
17. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.  
18. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody stron pod rygorem nieważności.  
 

§7. 
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1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) do sumy nie mniejszej niż 100.000,00 złotych, a kserokopię polisy ubezpieczeniowej 
przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z 
realizacji robót będących przedmiotem umowy, aż do chwili podpisania przez strony 
protokołu końcowego wykonania umowy.  
 

§8. 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
a) przejęcie terenu budowy,  
b) zorganizowanie placu budowy i zaplecza budowy oraz zapewnienie jego pełnej ochrony i 
zabezpieczenia,  
c) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 
odpowiednie uprawnienia pracowników,  
d) zawiadamianie inwestora zastępczego o wykonaniu robót ulegających zakryciu,  
e) przy realizacji robót zachowanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania 
zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP.  
f) w czasie realizacji umowy utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),  
g) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz 
przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli budowy wg odrębnych 
przepisów,  
h) po zakończeniu robót uporządkowanie na swój koszt terenu budowy oraz terenów 
przyległych wykorzystywanych dla celów budowy i przekazania ich Zamawiającemu w 
terminie ustalonym na odbiór robót,  
i) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie 
wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i 
wynikających z technologii wykonywanych robót,  
j) zachowanie wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21 z późn. zm.), za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  
a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 3 dni od dnia wezwania przez 
Wykonawcę ,  
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji umowy,  
c) odebranie przedmiotu umowy.  
 

§9. 
 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców w szczególności w następujących przypadkach:  
a) zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, bądź 
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą,  
b) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bądź zmiany warunków umowy z 
Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  
c) nieuwzględnienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego,  
d) nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.  
 

§10. 
 
1. Wykonawca udziela ………………. miesięcy gwarancji, liczonej od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego bez wad, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym 
dołączonym do protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem, jak w ust. 2 i 3. Oświadczenie 
gwarancyjne stanowi załącznik do umowy  
2. Ujawnione wady w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie do 21 dni od dnia 
zgłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.  
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3. W przypadku nie usunięcia wady w terminie Zamawiający może bez dodatkowego 
wezwania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa gwarancji.  
4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  
5. Miejscem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi jest miejsce wykonania jak w 
§8 ust. 1a.  
 

§11. 
  
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych:  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:  
1) opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie jak w §2 ust. 2 – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 2 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki,  
2) opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru lub okresu 
gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§6 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad,  
3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 2 
niniejszej umowy,  
4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 2 niniejszej 
umowy,  
5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 
2 niniejszej umowy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty,  
6) nie przedłożenia Zamawiającemu:  
a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany,  
b) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy 
za nieprzedłożony projekt umowy lub jego zmianę albo kopię umowy lub jej zmianę,  
7) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 
2 niniejszej umowy za każdą nieprzedłożoną zmianę umowy o podwykonawstwo,  
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:  
a) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 
2 niniejszej umowy z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §13 pkt1 niniejszej umowy,  
b) opóźnienia lub zwłoki w przystąpieniu do odbioru robót – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia lub zwłoki.  
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktury 
przedłożonej do zapłaty bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty.  
 

§12. 
 
1. Zamawiający oświadcza, iż czynności nadzoru inwestorskiego związane z realizacją 
zamówienia pełnić będzie …………………….  
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………...  
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody Zamawiającego, przy czym osoby 
te muszą spełniać warunki w zakresie posiadanych uprawnień. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania i uzyskania zgody Zamawiającego.  
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§13. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie do 30 
dni od daty powzięcia wiadomości o powstaniu uzasadniających odstąpienie następujących 
przyczyn:  
1) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, powodującej iż wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  
2) powzięcia wiadomości o zgłoszeniu wniosku o upadłość Wykonawcy lub jego rozwiązaniu,  
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) gdy Wykonawca nie rozpocznie robót lub je przerwie z przyczyn leżących po jego stronie, 
a opóźnienie lub zwłoka wynosi ponad 15 dni liczone od daty pisemnego wezwania 
Wykonawcy do rozpoczęcia lub wznowienia robót,  
5) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi przerwa dłuższa niż 15 dni w 
wykonywaniu robót budowlanych z zakresu umowy, stwierdzona przez Zamawiającego .  
6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót objętych niniejszą umową zgodnie z jej 
postanowieniami, SIWZ, ofertą lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki.  
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  
a) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty lub:  
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
jak w §6 ust. 2 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi.  
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy 
Prawo zamówień publicznych;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1;  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  
4. W przypadku naruszenia jak w ust.3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
 

§14. 
 
1. Zmiana warunków umowy wymaga uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnej aneksu 
pod rygorem nieważności.  
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy poprzez prawo do żądania 
przez Wykonawcę przedłużenia terminu umownego w następujących przypadkach jak w §3 
oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w 2 egz. – 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  
6. Integralną częścią umowy są:  
1) oferta Wykonawcy,  
2) SIWZ,  
3) projekt budowlany  
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4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
5) oświadczenie gwarancyjne  
6) harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy  
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                INWESTOR: 
 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
   

na 

Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska  

dla Nieletnich w Głogowie 

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................. 

2.  Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................ 

3.  Numer telefonu: .................................................................................................................. 

4.  Numer faksu: ...................................................................................................................... 

5.  Adres poczty elektronicznej: ................................................................................................ 

6.  Numer konta bankowego: ...................................................................................................       

 ............................................................................................................................................ 

7.       Numer REGON .................................................................................................................. 

8.       Numer NIP .......................................................................................................................... 

9. Oświadczamy, że : 

 a) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie  

  wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

 b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

  zamówienia, 

 c) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu  

  zamówienia podany przez Zamawiającego, 

 d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

  składania ofert, 

e) Zamówienie realizujemy samodzielnie */ przy udziale podwykonawców               

w następującym zakresie* (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
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zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców.): 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 (zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy) 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 (zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy) 

 *  niepotrzebne skreślić  

 

f) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 g ) w cenie oferty ujęty został pełny zakres prac oraz wszystkie dodatkowe elementy 

  cenotwórcze, 

 h) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są  

  kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

i)  zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 

mowa  art. 86 ust. 5, oświadczenie o Przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa 

zamówień  publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca  

przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia    
 

 

10. Do oferty dołączono: 

 - …………………………………….. 

 - ……………………………………. 

 - ……………………………………. 

 - ……………………………………. 

 - ……………………………………. 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

 

........................................                                              

(podpis,  pieczęć) 

Data: ........................................ 
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Załącznik  Nr 1 do Formularza ofertowego 

 

 "Cena oferty " 

 

 

Cena ryczałtowa oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za wykonanie przedmiotowego 

zamówienia, tj. Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska  

dla Nieletnich w Głogowie wynosi: 

 

brutto ..……………………………………………………………………………………złotych  

słownie: ...............................................................................................................................złotych             

w tym:  podatek VAT  …… %  wynosi ............................................................................. złotych  

słownie : ...........................................................................................................................  złotych 

w tym:  wartość netto …………………………………………………………………… złotych 

słownie : ...........................................................................................................................  złotych 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

........................................................... 
(pieczęć i podpis )       

 

Data: ........................................................  
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Załącznik Nr 2  do Formularza ofertowego 

 

 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na: 

 

Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich  

w Głogowie 

 

TERMIN GWARANCJI I  RĘKOJMI 

 
 

Termin gwarancji i 

rękojmi 

 

Ilość punktów uzyskana za 

zadeklarowany termin 

 

 

Deklaracja Wykonawcy 

 

(zaznaczyć  deklarowany 

termin  X) 

36 m-cy 0 punkty 

 

 

48 m-cy     10 punktów  

 

60 m-cy 20 punktów  

 

Zamawiający nie przewiduje innych terminów gwarancji i rękojmi, które w przypadku zapisania uzyskują  

 0 punktów. 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

........................................                                              

(podpis,  pieczęć) 

 

Dnia …………………… 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Oświadczenie  dotyczące grupy kapitałowej 

 

 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich            

w Głogowie 

 

 
Oświadczam , że Wykonawca: ............................................................................................... , którego  

                     (Imię i nazwisko firma Wykonawcy) 

reprezentuję  

    

 

* nie należy do grupy kapitałowej,  

* należy do tej samej grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przestawia dowody, że powiązania z 

innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,  

 

* niepotrzebna skreślić 

 

 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień  publicznych (z Wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu). 

     

 
Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

........................................................... 

(pieczęć i podpis )       

 

 

 
Data: ........................................................ 

 

 

 

 

UWAGA ! 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na Remont pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska 

dla Nieletnich w Głogowie 

  

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

 

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w pkt ….. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt ….. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY 

INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP. 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez zamawiającego w pkt …. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt ….. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / 

następujących podmiotów: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………….. 
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Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które 

określają: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą: 

 

Wykaz dokumentów: 

a) …………………………………………………………………………………………

……............................................................................................... 

b) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………………

……............................................................................................... 

d) …………………………………………………………………………………………

……............................................................................................... 

e) …………………………………………………………………………………………

……............................................................................................... 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

WYKONAWCY. 

 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 Pzp. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 
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4. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ 

WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, 

GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 

PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP. 

 

Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  

Pzp. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż Wykonawca podlega wykluczeniu na 

podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1) ……………………………………………………………………………………………….

.…...................................................................................................... 

2) ………………………………………………………………………………………..……

……....................................................................................................... 

3) ………………………………………………………………………………………..……

……...................................................................................................... 

4) ………………………………………………………………………………………..……

……...................................................................................................... 

5) ………………………………………………………………………………………..……

……...................................................................................................... 

 

(należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności) 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

 

5. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. 

 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a 

ust. 1 Pzp, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22  Pzp: 

1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………..…… 

3) ………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

        

 

………………………………………… 
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(własnoręczny podpis) 

 

6. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW 

PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych Podwykonawców nie zachodzą podstawy 

wykluczenia.  

1) …………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

        

………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

 

7. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI 

WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU 

BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ. 

 

Oświadczam, że: 

1) Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji; 

2) Wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) Wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 33 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie  o powstaniu obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń sanitarnych 

w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie 

    

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty  

*będzie /*nie będzie (*niepotrzebne skreślić) 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, 

 

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić              

do powstania takiego obowiązku podatkowego (proponuję wskazać  nazwę, która znajdzie       

się później na fakturze) …………………………………………………………………………… 

 

- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ………………………………… złotych 

 słownie : ...........................................................................................................................  złotych 

 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 j.t.: 

„(…)Art. 91  

ust. 3a. Jeżeli złożono ofertę, 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. (…)”. 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

........................................                                              

(podpis,  pieczęć) 

 

 

Data: ........................................ 

 

 

 

 

 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-01-14
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ZAŁĄCZNIK  Nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń sanitarnych 

w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie 

 
       

Lp. Rodzaj wykonanych robót 

budowlanych 

 i nazwa zadania 

Całkowita wartość 

zadania PLN 

Termin 

realizacji wg 

umowy 

Nazwa zamawiającego 

- adres 

- telefon 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W przypadku, kiedy Wykonawca był podwykonawcą, należy wpisać literę  „p” i podać wartość 

zadania zrealizowanego tylko przez oferenta. 

 

Oświadczam, że wykonując wymienione wyżej zamówienia nie wyrządziłem szkody 

wynikającej z nienależytej staranności w ich wykonaniu oraz nie spowodowałem szkody nie 

wykonując zamówienia. 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel  

Wykonawcy   

............................................... 
(pieczęć i podpis ) 

 

 

 

 

 

Data : .............................................. 
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Załącznik Nr  6 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń sanitarnych 

w obiekcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie 
 

 

Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 
L.p. Imię i nazwisko osoby 

będzie pełniła funkcję 

kierownika budowy 

Kwalifikacje 

zawodowe 

rodzaj uprawnień 

(branża) 

Zakres 

Wykonywanych  

czynności 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania tymi 

osobami* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

 

 
Upełnomocniony  przedstawiciel 

Wykonawcy 

........................................                                              
(podpis,  pieczęć) 


