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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 (SIWZ) 

 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
  
 

na wykonanie zadania inwestycyjnego: 
 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

 
realizowanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 

Subregionu Południowego” w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 
wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

 
 
 
                    Zatwierdził: 

               Barbara Dybczak 

                    /Wójt Gminy Skoroszyce/ 
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Skoroszyce, 25.07.2019 r. 
Informacje ogólne 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części 
„ustawą Pzp”.  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 431 
80 29) lub elektronicznie na adres e-mail inwestycje@skoroszyce.pl  

3.1. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty 
jak i jej uzupełnienia.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 
1 ustawy Pzp.)  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  

6. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o 
której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.   
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 
11. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 

osobowości prawnej.  
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
13. Przed złożeniem oferty wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przedmiaru 

robót z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem 
tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, 
wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu 
robót zgodnie z projektem budowlanym. 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, przedmiary robót. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ–  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów w postępowaniu 

10.  Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie RODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 

( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 225 000  EURO ) 
na realizację zadania.: 

 
„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – etap I” 

  
  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części 
opisowej, oraz ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami 
do niej, dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania 
przetargowego. 
Ogłoszenie nr 579276-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone 
w dniu 26.07.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego 
www.skoroszyce.pl, www.bip.skoroszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy 
ul. Powstańców Śląskich 17. 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.                   
  
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17,  
48-320 Skoroszyce  
tel. (77) 431 85 05, tel./fax (77) 431 80 29 
NIP: 753-24-06-077, REGON: 531412941 
Adres internetowy: http://www.skoroszyce.pl 
e-mail: ug@skoroszyce.pl  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.6.2019.IBK 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwana dalej SIWZ), prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp. 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp.   
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego:  
       Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II     
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty sanitarne i grzewcze w zakresie: 
- instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 1 i nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
polegających na całkowitej wymianie instalacji, w tym wymiana grzejników i instalacji 
przewodowej z przystosowaniem jej do wyniku audytu energetycznego i spełnieniem jego 
zaleceń, z zastosowaniem istniejącego systemu grzewczego z nową kotłownią i piecami 150 kW i 
75 kW na pellet, 
- instalacji tranzytu ciepłej wody użytkowej z nowej kotłowni do budynku oddziału 
przedszkolnego, 
- instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali sportowej  
 
Szczegółowy zakres robót jest ujęty Programie Funkcjonalno – Użytkowym, rysunkach i 
opisach technicznych, w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Dyrektorem placówki taki sposób i termin 
wykonania robót wewnątrz budynku, aby nie utrudniało to prowadzenia zajęć szkolnych. 
 
Obsługę geodezyjną,  opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu 
pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót.  W 
zakresie Wykonawcy jest   wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch 
egz.).  Inwentaryzację  należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót 
(powierzchnie, kubatura, powierzchnia dachu i inne).   

 

2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 
w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

b) Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy. 
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c) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, w tym inwentaryzację wykonanych robót wraz z 
zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, długości instalacji, rysunki 
powykonawcze z przebiegiem instalacji i inne). 

d) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, jeśli jest niezbędne. 

e) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF       
i DGN(DWG)). 

f) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 

1) koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, w tym w zakresie 
remontu systemu grzewczego wraz z protokołem sprawdzenia przewodów kominowych,  

2) koszty sporządzenia Planu BIOZ,  
3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,  
4) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,  
5) koszty dozoru budowy,  
6) koszty wywozu odpadów,  
7) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 
 

4. Kosztorysy ofertowe. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty - kosztorys ofertowy. Kosztorysy 
ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji 
przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że 
dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze – 
zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót 
określonych w danej pozycji przedmiaru. Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości 
robót niż to określono w przedmiarze robót, nie będzie powodowało odrzucenia oferty. 
Zastosowanie będą tu miały przepisy art.87 i 89 ustawy Pzp. Błąd w kosztorysie ofertowym 
polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także w prowadzonych ewentualnymi 
zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ.), nie będzie stanowić błędu, który można poprawić na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp. Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 
ust.1 pkt.2 Pzp. - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  
Oferty można składać załączając kosztorysy szczegółowe lub uproszczone.  
W przypadku przedłożenia oferty z załączeniem kosztorysu uproszczonego należy dołączyć 
wykaz materiałów i sprzętu (wszystkich występujących w kosztorysie) z podaniem cen 
jednostkowych oraz podać wartości innych składników cenotwórczych: robocizna, koszty ogólne, 
koszty zakupu, zysk. Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu. W przypadku 
zastosowania upustu do całego kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie tytułowej 
kosztorysu.  
Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, 
specyfikacji technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do 
określenia jakości i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe 
określające wymagane parametry minimalne). Dopuszcza się stosowanie wyrobów o 
równoważnych parametrach. Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i 
atesty. 

5. Warunek równoważności. 

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ lub skazane w 
załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków 
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towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, 
które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach 
stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą 
stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed 
wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w 
opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 
których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

6. Rozliczenie finansowe. 

Wykonanie robót odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 
Wykonawcę przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne. Rozliczenie finansowe 
wykonanych robót będzie dokonane w sposób określony we wzorze umowy (w umowie). 

 
7. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 
45321000-3 – izolacja cieplna 
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45331110-0 – Instalowanie kotłów 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 
8. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

1) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia co do 
wykonywania prac projektowych, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).  

2) Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 
działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie.  

3) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
„uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z 
powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy 
pod kierownictwem pracodawcy.  

4) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca w każdej umowie podwykonawczej jest 
zobowiązany zawrzeć odpowiednie zapisy realizujące powyższy obowiązek.  

5) Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione i wykonujące czynności wymienione w pkt. 8.7. 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

6) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 
zamówienia lub wykonywania czynności (prac). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby.  

7) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 - prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe, 
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 - roboty montażowe instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych 
8) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie 
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.7. czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów,  
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.9.Sposób dokumentowania 

zatrudnienia ww. osób. 
9) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.7. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

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

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

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

10) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. Z tytułu niespełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8.4. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8.4. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić 
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się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
9. Gwarancja i rękojmia wykonania przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę min. 48 miesięcznej, a max. 60 miesięcznej 
gwarancji na wykonane roboty budowlane, a na zamontowane materiały i urządzenia 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta licząc od daty odbioru końcowego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego robót. 
 

10. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonych planowanych 
kosztach robót budowlanych (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy pzp). 
Przedmiar robót budowlanych stanowi materiał pomocniczy, który służy wycenie zadania do 
realizacji. 

 
11. Zasady dotyczące podwykonawstwa: 

1) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych 
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający 
żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. 
nr 3 do SIWZ). 

3) Podwykonawcy w swoich umowach z dalszymi podwykonawcami obowiązani są do 
zamieszczania zapisów § 13  projektu umowy dotyczących podwykonawców. 

4) W umowach o podwykonawstwo wartość przewidzianych do wykonania robót, usług lub 
dostaw nie może być większa od wartości wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą. 

5) W umowach o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu nie może 
być dłuższy od terminów wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą. 

 
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 
134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ.  

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego.   
 

6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ I 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 
16.09.2019 r. wykonanie prac instalacji grzewczej i sanitarnej 
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27.09.2019 r. wykonanie wentylacji mechanicznej 
  
 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
  

8.1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust.12-23 ustawy Pzp  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu 
 

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:  

 
1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej 

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku 
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie, 
 

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku 
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie, 
  

3. zdolności technicznej lub zawodowej 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane 
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu 
potwierdzenia, że:  
 spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji grzewczej  o 
wartości minimum 100 000,00 PLN brutto,  
 
Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich 
wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 

 spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej – zobowiązany jest wykazać, iż do 
realizacji zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót 
(przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze 
zm.) w specjalności instalacyjnej, wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.  

 
Osoby powyższe muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia 
budowlane, o których mowa w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z  ustawą z  dnia 22 
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a 
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ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – o 
ile ich zakres odpowiada  zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.  

  
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich 
Wykonawców. 

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

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

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego 
podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono 
wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z 
podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), 
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 
zamówienia jako podwykonawcy.  

8.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp  

8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.7. 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.  

8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
zasobach którego polega wykonawca, 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 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

8.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). 
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9. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-
23 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.  
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA. 

 
      10.1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH        
 WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, 
c) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który 

Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie 
niepieniężnej).  

d) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 
dotyczy).  

e) Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

f) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli 
dotyczy)  

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego 
rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).  
 
10.2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W 
TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:  

a) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z 
zamieszczonym w SIWZ wzorem. 

 

10.3 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA, 
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM 
TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA  
 
Stosując procedurę „odwróconą” o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2 
cytowanej ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, – wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
jednak ni ż 5 dni – aktualnych (na dzień złożenia) następujących dokumentów i oświadczeń: 
 

        
       Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
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a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w 8.2 pkt.3 wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,  

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o 
których mowa w 8.2. pkt. 3 w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
10.4. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW.  

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 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. 

2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa powyżej, 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. 

7) W zakresie, którego nie regulują postanowienia SIWZ, zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8) Jeżeli będzie, to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
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Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Stosowne pełnomocnictwo /upoważnienie wymaga podpisu prawne upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie- należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 
zgodnie z pkt 8. ppkt 2.1. do 2.3. SIWZ. 

5. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców 
występujących wspólnie -  osobno. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców.  

7. Pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o którym mowa w pkt 8. ppkt 2.1. do 2.3.   
SIWZ, składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ, przy 
czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.3. składa odpowiednio Wykonawca, 
który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8 SIWZ. 

  
12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 
 
12.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują WYŁĄCZNIE drogą 
elektroniczną na adres inwestycje@skoroszyce.pl  
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji 
potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 
 
12.2. Wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
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.  
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na 
stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja. 
 
12.3. Zmiany w treści SIWZ. 
 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na 
której udostępniona jest specyfikacja. 

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
informację zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ. 

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
  

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN 
 (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 
 
13.2. Forma wadium 

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
 a) pieniądzu;  
 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
 kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
 c)   gwarancjach bankowych;  
 d)   gwarancjach ubezpieczeniowych;  
 e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
 ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
 Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).  

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej  czy 
ubezpieczeniowej, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym  prawem i 
winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie przedmiotu postępowania,  
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,  
d) kwotę gwarancji lub poręczenia,  
e) termin ważności gwarancji,  
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli: 
 Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie,  

 Wykonawca którego ofertę wybrano: 
  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

 
13.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
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Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego, tj.: 62 8872 0003 0040 5020 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, 
jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 
 
 
13.4.Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii 
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
13.5. Przesłanki dotyczące zwrotu zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp 
 
 

14. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 
 

15.1. Wymagania podstawowe. 
a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
c. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą SIWZ.  

d. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych i wariantowych.  

e. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

f. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

g. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.  

h. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby.  

i. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 
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15.2. Forma oferty. 
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

b. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o 
większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

c. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

d. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

e. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

f. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane.  

g. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę.  

h. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych 
stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 
(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

i. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

 
15.3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 

SIWZ,  
2. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

4. dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej SIWZ, 
5. oświadczenie RODO (wzór - załącznik nr 10 do SIWZ) 
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2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających 
informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być 
udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 

 
 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
16.1. Miejsce i termin składania ofert: 

Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17; 
sekretariat – pok. nr 16 (I piętro)  

     – do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00. 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
                                                                                                               Gmina Skoroszyce 
                                                                                                               ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                               48-320 Skoroszyce  

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

Nie otwierać przed dniem: 12.08.2019 r. do10:15 
 

2. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 
16.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

          – Urząd Gminy w Skoroszycach,  
     pokój nr 16 (I piętro)  
     w dniu 12.08.2019 r. o godzinie 10:15   
1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
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4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  
a)  stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;  
b)  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;  
c)  informacje dotyczące ceny całej oferty. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania  przetargowego. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:  
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę 

brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ, z 
wyszczególnionym podatkiem VAT. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 
 

Lp
. 

Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
1. Cena (C) 60% 60 punktów 
2. Okres Gwarancji jakości (G)  40% 40 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 
 

     C min           P (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 
  P (C) = ------------   • 60          C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
     Ci          Ci – cena oferty „i” 
 

3. Zasady oceny kryterium okres gwarancji jakości - „gwarancja” 
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Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji tj. 48 miesięcy, od daty 
odbioru końcowego. Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji tj. 
60 miesięcy, od daty odbioru końcowego 
W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących 
zasad: 
 

     Gi   P (G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „gwarancja”; 
  P (G) = ------------   • 40  Gi – okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej „i” 
     60   
 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli Wykonawca określi okres gwaranci jakości 
poza zakresem wskazanym przez Zamawiającego wówczas jego oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z SIWZ.  Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca nie poda (nie określi) w 
Formularzu ofertowym proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
określił gwarancję na najkrótszy możliwy, przewidziany termin, to jest 60 miesięcy i według 
takiego okresu gwarancji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w tym kryterium.  

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta w ocenie uzyska 
najwyższą liczbę punktów. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty 
    - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ.  
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne,  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

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

4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o 
których mowa w pkt.7.3) a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
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19. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym art. 94 Pzp.  

2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ, 
6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 

SIWZ. 
3. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do 
zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu.  

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) Pieniądzu. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek. 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

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

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi 
zawierać następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer 
referencyjny nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego,  
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g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać 
wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów 
osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. Wypłata nie może być 
też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani 
dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),  

h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od 
pierwszego pisemnego żądania wypłaty,  

i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu lub 
jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych między 
Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takich 
zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, 

j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

k) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był dłuższy od 
okresu ważności gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych,  

Uwaga:  
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę 
wspólną.  

5. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 2 Pzp.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 14 Pzp.  
8. W przypadku form określonych w ppkt..2 a)- e), zabezpieczenie winno być wnoszone na 

okresy :  
a) 70% na okres realizacji + 30 dni od odbioru końcowego,  
b) 30 % na okres rękojmi za wady + 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

9. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 
część zabezpieczenia tj. 30 % jest zwracana nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,  

11. Rodzaj zabezpieczenia należy podać w ofercie. 
 

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy:  

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

a) klęsk żywiołowych,  
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b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych,  
e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych;  

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności:  

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i 

innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 

nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w 
tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji;  

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a 
inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 
szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 
związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
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przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu 
innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
1.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń,  

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 
termin realizacji zamówienia,  

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót,  

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) 
ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót 
objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 
1.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 

których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według 
polityki kadrowej wykonawcy.  

1.3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
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b) zmiana obowiązującej stawki VAT,  
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp.,  
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw,  

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

 
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2.3) lit. a), d), 

e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2.3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia.  
Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi :  
- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania 
przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny jednostkowe 
pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1) i 2) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

7. Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego);  
2) zmiana danych teleadresowych. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy Pzp. 

1. 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. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

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

5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 94 

Ustawy Pzp. 
2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do    

informacji publicznej; 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem       

zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;  
6) jest nieważna: 

a. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy Pzp., 
b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 

SIWZ. 
3. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia 
umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:  

1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego,  

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie zamówienia),  

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem 
umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji), 

4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, 

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do SIWZ.    

 
24. KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA WYKONAWCY 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 
reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. 
Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 431 8505, e-mail: ug@skoroszyce.pl 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan Bogusław 
Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu z w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.3.2019.IBK 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 
realizacji ; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do umowy.  
Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Funkcjonalno – Użytkowy  
Przedmiary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.6.2019.IBK 
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie– etap II wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty 
 

……………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

………………………………………………… 

          Nazwa Wykonawcy / Wykonawców 

 

adres …………………………………………. 

Telefon……………………………………….. 

e –mail ………………………………………. 

na który Zamawiający ma przesłać korespondencję 
zgodnie z SIWZ 

REGON ……………………………………… 

NIP…………………………………………… 

fax……………………………………………. 

Pełnomocnik 
(dotyczy Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienia) 

 

 
OFERTA 

w przetargu nieograniczonym 
         

       Zamawiający: GMINA SKOROSZYCE 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy 

wykonanie zamówienia pn.  

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  

oraz systemu wentylacji mechanicznej 
 

Za realizacje przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, oferujemy łączną wartość wynagrodzenia ogółem brutto ...........................................…zł, 

słownie ................................................................................................……......................................... 

w tym wartość podatku VAT ........%, tj. ......................... zł 

słownie…...................................................................................................................................... 

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, że okres gwarancji (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „okres gwarancji 
jakości” – tzw. gwarancja) będzie wynosił ……………………….. miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego (wymagany okres gwarancji min. 48 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy). 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.6.2019.IBK 
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie– etap II wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

Składamy niniejszą ofertę: w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia*.  

Oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia. 

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe) 

☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w   
odniesieniu do następujących towarów /usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
 podatkowy u Zamawiającego to ………………………. złotych netto*. 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku 
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o 

podatku od towarów i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT. 
 
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: 
16.09.2019 r. wykonanie prac instalacji grzewczej i sanitarnej 
27.09.2019 r. wykonanie wentylacji mechanicznej 
  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w 
tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą. 
 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ                               
i w wyjaśnieniach do SIWZ. 

Oświadczamy, że jestem / jesteśmy mikro/ małym/ średnim* przedsiębiorcą / przedsiębiorcami                 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i dokumentów,                 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego …………………………………………………….  
 
UWAGA! Należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez Zamawiającego lub inną informację 
identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu Zamawiającego. 
 
Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 
  ☐ polegam/y na zdolnościach innych podmiotów 
  ☐ nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów. 
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Wadium w wysokości 5.000,00 zł wniesiono w formie ......................................................................... 
W załączeniu potwierdzenie wniesienia wadium. 
Zwrot wadium na konto nr ……………………………………………………………………………… 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w ………………………………….  
 
Informuję, iż nie powierzymy do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego 
zamówienia1. 
 
Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania 
podwykonawcom1. 
 

 

\* Niepotrzebne skreślić 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
 
 

Lp Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym 
podmiotom 

1  
2  
 

Oferta została złożona na …….. stronach. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale. 

2) …………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………   

 

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

podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy o zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór umowy plik:  
-wzór umowy.pdf 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie 
potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu 
 

Wykonawca:  

 

 

Zamawiający: 

Gmina Skoroszyc 

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w   punkcie 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w punkcie 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………….., 
……………………………………………………………………………………………………………     
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
 (podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie  
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Wykonawca:  

 

 

Zamawiający: 

Gmina Skoroszyc 

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 

– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej  

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      …………..………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

…………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 

ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych  

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

                 Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                      

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

 
przedkładam/y  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
 

(dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 

 
Lp. Rodzaj robót/zakres 

 

Wartość brutto robót   Data i Miejsce 
wykonania robót 

  

na rzecz jakiego 
podmiotu roboty 
były wykonane 
(Zamawiający) 

1     

2     

 

Oświadczam/my*, że: 
a) poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę, 
b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną 

oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art.22a  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na potwierdzenie czego załączam/y* w szczególności pisemne zobowiązanie,            
o którym mowa w SIWZ  

 

...................................., dnia ..................................... 

 

.......................................................................................... 
podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

\* Niepotrzebne skreślić. Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ – wykaz osób 
  

 ......................................................................... 
                 Nazwa i adres Wykonawcy/ców          

 

WYKAZ OSÓB 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

 
przedkładam/y wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Lp. Imię i nazwisko 

Opis kwalifikacji 
zawodowych, 

doświadczenia i 
wykształcenia 
potwierdzający 

spełnienie warunku 
określonego w SIWZ 

Zakres 

wykonywanych 

czynności przy 

realizacji zadania 

informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

 

1     

2     

3     

4     

 

Oświadczam/my*, że: 

a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, 

b) nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ……….wykazu, lecz polegając na osobach 
zdolnych do  wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Prawo  zamówień publicznych, będziemy dysponować tymi osobami na 
potwierdzenie czego załączam/my* oświadczenie/dokumenty wskazane w SIWZ 

c) oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia opisane w SIWZ. 

 

...................................., dnia ..................................... 

 

.......................................................................................... 
podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy 
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\* Niepotrzebne skreślić. Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

Załącznik Nr 8 do SIWZ – oświadczenie o przynależności  

 

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

                 Nazwa i adres Wykonawcy          

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
pod nazwą: 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

oświadczam, że na dzień składania ofert jako wykonawca: 

 nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
 konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.) 

 należę*  do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.), w której skład wchodzą 
następujące podmioty: 

 1)……………………………………………………………………………………………… 

 2)……………………………………………………………………………………………… 

( lub lista w załączeniu)  

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.  

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 

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

(miejscowość i data ) 

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

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga  
Oświadczenie wykonawca składa w terminie określonym w punkcie 10.2 SIWZ. 

 

*niepotrzebne skreślić  

**zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez 
grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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Załącznik nr 9 – wzór przykładowy  

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH 

PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

 

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do moich zasobów podaję: 

8) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………… 

9) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:  
…………………………………………………………………………………………………… 

10) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:  
…………………………………………………………………………………………………… 

11) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:  
…………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 
ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 

 

…………………………………….. 
pieczęć i podpis 
upoważnionych 

Miejscowość, data przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 10 – Oświadczenie  

Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 Zamawiający 

 Gmina Skoroszyce 
 ul. Powstańców Śl. 17 
 48-320 Skoroszyce 

 

 

Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

 

 

……………………………….. ……………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


