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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAdla zadania pn: 
Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie 

budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w 

Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie .(wartość zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)

45453000-7-Roboty remontowe 45443000-4-Roboty elewacyjne45113000-2-Roboty na placu budowy44221000-5-Okna, drzwi i podobne elementy45420000-7-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie(dostawa, usługa,  robota budowlana) 1. Nazwa i adres Zamawiajacego 
Gmina Nowy Żmigród 
ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród 
REGON 370440347
NIP 685-16-51-551
tel. 13 441 56 05 
fax: 13 448 26 37 
e-mail ugnz@pro.onet.pl 
godziny pracy Urzędu: poniedziałek -  piątek w godz. Od  7.30- 15.30
nr konta bankowego Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852

2. Tryb udzielenie zamówienia 
Przetarg nieograniczony  na podstawie art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz., 907z późn. zm.)

mailto:ugnz@pro.onet.pl


3. Opis przedmiotu zamówienia          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych  związanych z realizacją  projektu Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie 
budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego  
w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie .                Zadnie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313, 322, 323 "odnowa i rozwój wsi" Zadanie zostało podzielone na cztery  Części 
Część I 
DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU – ETAP I Zakres zadania obejmuje:Roboty budowlane:

- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki – wylewki
- Przebicia i zamurowania otworów
- Wykucia i zamurowania bruzd
- Tynki cementowo wapienne
- Ścianki działowe z płyt GK
- Stropy z płyt GK
- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome
- Posadzki z płytek
- Okładziny ścienne z płytek
- Okładziny podokienników z płytek
- Montaż podokienników z aglomarmuru
- Okładziny ścienne z płatków natryskowych
- Malowanie pomieszczeń
- Balustrady schodowe i pochwyty
- Stolarka drzwiowa
- Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynkowe oraz malarskie)
- Montaż podsufitki
- Obrzeża i krawężniki betonowe
- Podbudowy z kruszyw
- Nawierzchnie z kostki brukowej
- Plantowanie terenuInstalacje sanitarne:
- Rurociągi z tworzyw sztucznych
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC 
- Rurociągi miedziane
- Podejścia dopływowe
- Otuliny termoizolacyjne
- Urządzenia sanitarne
- Grzejniki stalowe
- Urządzenia grzewcze
- Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych



Instalacje elektryczne:
- Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.)
- Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych
- Montaż wentylatorów
- Montaż systemu alarmowego
- Montaż instalacji odgromowejWyposażenie:
- Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
- Dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- Dostawa zabudowy szatni

Część II
DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE Zakres zadania obejmuje:Roboty budowlane:

- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki – wylewki
- Przebicia i zamurowania otworów
- Wykucia i zamurowania bruzd
- Tynki cementowo wapienne
- Ścianki działowe z płyt GK
- Stropy z płyt GK
- Ścianki działowe z kształtek szklanych - luksferów
- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome
- Montaż ozdobnych listew wykończeniowych
- Posadzki z płytek
- Okładziny ścienne z płytek
- Okładziny podokienników z płytek
- Montaż podokienników z aglomarmuru
- Okładziny ścienne z płatków natryskowych
- Malowanie pomieszczeń
- Balustrady schodowe i pochwyty
- Stolarka drzwiowa
- Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynki cienkowarstwowe oraz prace malarskie)
- Roboty ślusarsko dekarskie
- Montaż podsufitki
- Obrzeża, krawężniki i palisady betonowe
- Podbudowy z kruszyw
- Nawierzchnie z kostki brukowej
- Plantowanie terenuInstalacje sanitarne:
- Rurociągi z tworzyw sztucznych
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC 
- Rurociągi miedziane
- Podejścia dopływowe
- Otuliny termoizolacyjne



- Urządzenia sanitarne
- Grzejniki stalowe
- Urządzenia grzewcze
- Montaż przewodów i kratek wentylacyjnychInstalacje elektryczne:
- Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.)
- Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych
- Montaż wentylatorów
- Montaż systemu alarmowego
- Montaż instalacji odgromowejWyposażenie:
- Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
- Dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- Dostawa zabudowy szatni

Część III
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE Zakres zadania obejmuje:Roboty budowlane:

- Montaż elementów odwodnienia dachu
- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Okładziny stropów z płyt GK
- Rozbiórki okładzin podłogowych z tworzyw sztucznych i paneli
- Roboty demontażowe okładzin ściennych drewnianych
- Ścianki działowe
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- Przebicia i zamurowania otworów
- Wykucia i zamurowania bruzd
- Tynki wewnętrzne gipsu szpachlowego
- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome
- Montaż ozdobnych listew wykończeniowych
- Posadzki z płytek oraz z paneli podłogowych
- Okładziny stopni schodowych z drewna
- Okładziny ścienne z płytek
- Okładziny podokienników z płytek
- Montaż podokienników z aglomarmuru
- Okładziny ścienne z płatków natryskowych
- Malowanie pomieszczeń
- Balustrady schodowe i pochwyty
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Roboty ślusarsko dekarskie
- Montaż podsufitki
- Roboty rozbiórkowe podłoży utwardzonych
- Podbudowy z kruszyw
- Obrzeża i nawierzchnie z kostki brukowej
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych na boisku sportowym wraz z oznakowaniem



- Plantowanie terenu
- Remont ogrodzenia z siatki stalowej powlekanejInstalacje sanitarne:
- Rurociągi z tworzyw sztucznych
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC 
- Podejścia dopływowe
- Otuliny termoizolacyjne
- Urządzenia sanitarne
- Montaż przewodów i kratek wentylacyjnychInstalacje elektryczne:
- Montaż prrzewodów
- Montaż osprzętu elektrycznego (tablice, łączniki, gniazda itp.)
- Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych
- Montaż wentylatorów
- Montaż instalacji odgromowej
- Urządzenia grzewczeWyposażenie:
- Dostawa i montaż koszy do koszykówki
- Dostawa i montaż bramek do gry w piłkę ręczna
- Dostawa i montaż tablicy z regulaminem boiska
- Dostawa i montaż wyposażenia kuchni

Część IV
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ  Zakres zadania obejmuje:Roboty budowlane:

- Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu i elementów odwodnienia
- Częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
- Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową wraz z obróbkami blacharskimi 
- Montaż elementów odwodnienia
- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Rozbiórki podłóg drewnianych na legarach
- Roboty demontażowe okładzin ściennych drewnianych
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki – wylewki
- Przebicia i zamurowania otworów
- Wykucia i zamurowania bruzd
- Tynki cementowo wapienne
- Ścianki działowe z kształtek szklanych - luksferów
- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome
- Montaż ozdobnych listew wykończeniowych
- Posadzki z płytek
- Okładziny ścienne z płytek
- Okładziny podokienników z płytek
- Montaż podokienników z aglomarmuru
- Okładziny ścienne z płatków natryskowych



- Malowanie pomieszczeń
- Balustrady schodowe i pochwyty
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Roboty elewacyjne (dociepleniowe, tynki cienkowarstwowe oraz prace malarskie)
- Roboty ślusarsko dekarskie
- Montaż podsufitkiInstalacje sanitarne:
- Rurociągi z tworzyw sztucznych
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC 
- Rurociągi miedziane
- Podejścia dopływowe
- Otuliny termoizolacyjne
- Urządzenia sanitarne
- Grzejniki stalowe
- Urządzenia grzewcze
- Montaż przewodów i kratek wentylacyjnychInstalacje elektryczne:
- Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda itp.)
- Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych
- Montaż wentylatorów
- Montaż instalacji odgromowej

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót   i jego 
otoczeniu w celu oszacowania  kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie 
mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  staranne  zaznajomienie  się  z  dokumentacją 
przetargową . 
Wykonawca  który  wygra  przetarg  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązuje  się 
dostarczyć  kosztorys ofertowy w formie szczegółowej gdzie opisy muszą być  zgodne 
z przedmiarem robót.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 
- Przedmiar robót  
- Dokumentacja techniczna 

Wymagany okres gwarancji:na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.Dodatkowe informacje: -  wszystkie  zaoferowane  przez  Wykonawcę  do  wykonania  zadania  materiały,  będące przedmiotem zamówienia, mają być fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej,  o najwyższej  jakości, oraz nie wykazują szkodliwego działania na środowisko,-oferowane materiały do realizacji  zamówienia  muszą  posiadać  aprobaty  techniczne  i  deklarację  zgodności  oraz inne niezbędne dokumenty.        Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 



pod  warunkiem  spełniania  tego  samego  poziomu  jakościowego,  merytorycznego  oraz gwarantujące  taką samą funkcjonalność  jak  produkty  opisane w przedmiocie  zamówienia. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych  w  każdym  przypadku opisania  przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub pochodzenia.  Przez  ofertę  równoważną  należy  rozumieć  ofertę,  która  zawiera  opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w Przedmiarze, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub  pochodzeniem.  Musi  to  być  oferta  odpowiadająca  lub  lepsza  pod  względem jakości  rozwiązaniom/  produktom  wskazanym  przez  zamawiającego  w  wyżej  wskazanym opisie.  Równoważność  złożonej  oferty  oznacza,  że  jest  ona  pod  względem  parametrów technicznych  lub  jakościowych  taka  sama  lub  lepsza  od  rozwiązań/  produktów przedstawianych przez zamawiającego.  W przypadku zaoferowania rozwiązania/ produktu równoważnego,  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  udowodnienia  zachowania  cech określonych  przez  zamawiającego  rozwiązań/  produktów.  W  przeprowadzonym  dowodzie należy  odnieść  się  do  norm,  parametrów  oraz  standardów  i  dokonać  porównania  z rozwiązaniami/  produktami  wskazanym  przez  zamawiającego.  Z  porównania  musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub  lepszy  od  rozwiązania/  produktu  wskazanego  przez  zamawiającego.  W  tym  celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować –w dokumentach załączonych do oferty –nazwę  rozwiązania/  produktu,  producenta  oraz  załączyć  do  oferty  foldery,  specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające  dane  techniczne  oferowanych  rozwiązań/  produktów.  Brak  jakichkolwiek informacji  o  ofercie  równoważnej  oznaczać  będzie,  że  wykonawca  oferuje  rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w  Przedmiarach .
4. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych 

5. Opis części zamówienia - oferty częciowe 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub  wszystkie  części zamówienia. 
Część I 
DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU – ETAP I 
Część II
DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE 
Część III
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE 
Część IV
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

7. Termin wykonania Termin wykonania  zamówienia do dnia 31 sierpnia  2014



8. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania 
tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonaniazamówienia, tj. zrealizował, co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu budowy, 
przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej , o wartości każdej z robót nie 
mniejszej niż 200.000 zł brutto  każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.   Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do stanowiska,    które  zostanie jej powierzone, tj.

- kierownik robót  osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 - kierownicy branżowi - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,- osoba  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i finansowej do oferty dołączyć należy Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 200.000,00 zł  .Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /oryginał /.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 
,,spełnia/nie spełnia'', na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w punkcie 9



Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy– Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz skazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie wskazać zadania spełniające warunek wiedzy i doświadczenia - Załącznik Nr 4 do SIWZ.6a) Dowodami, o których mowa w p.6 są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami mogą być inne dokumenty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 6 do SIWZ.



8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest  ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  na 
kwotę 200.000 zł  .  

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ

10. Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określone w pkt 1

11. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7  do SIWZ 
(wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa –  rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy    przed upływem terminu składania ofert.- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

II. Do oferty należy załączyć również:
1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. W przypadku złożenia oferty wspólnej:przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami k.c.
4. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania:  - każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w pkt 9 ppkt 1-4 w SIWZ,- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy lub lider w imieniu wszystkich (należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa „lider konsorcjum”), 
5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty 



sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopiidokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – art. 26 ust 2b ustawy Pzp Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku  korzystania  z  zasobów  innych  podmiotów  Wykonawca  zobowiązany  jest udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do  tych  podmiotów  odpowiednich  dokumentów  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  tj.:  dokumentów o których mowa w pkt. 9 ppkt 1 W  przypadku  polegania  Wykonawcy  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (przykładowy wzór oświadczenia w złączniku nr 5 do SIWZ) - dokumenty potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów.  Dokumenty  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć: zakresu  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu;  sposobu  wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunku,  jaki  będzie  łączył  wykonawcę  z  innym  podmiotem;  zakresu  i  okresu  udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. -  z  zastrzeżeniem,  że  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  przez  te podmioty. 
10a. Wspólne ubieganie się o zamówienie – art. 23 ustawy Pzp      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania: -  oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.  Umocowanie musi wynikać  z  pełnomocnictwa  –  treść  pełnomocnictwa  powinna  dokładnie  określać  zakres 



umocowania. -   wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; -   wyznaczony  lider  umocowany  będzie  do  otrzymywania  poleceń  oraz  instrukcji  dla  i  w imieniu  każdego,  jak  też  dla  wszystkich  partnerów.  Wszelka  korespondencja  oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. -  zamawiający  może  w  ramach  odpowiedzialności  solidarnej  żądać  wykonania  umowy  w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;. -   każdy  z  wykonawców  składających  ofertę  wspólną  musi  złożyć  oświadczenie,  o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm) - Warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm) oraz  oświadczenie  o  spełnianiu  tych  warunków,  Wykonawcy  występujący  wspólnie  - spełniają wspólnie (podlegają sumowaniu).         Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 10a.        Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawców  na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w przypadku zaistnienia którejkolwiek  z przesłanek. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Składając ofertę wspólnie (art.  23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: I - następujące dokumenty i oświadczenia: - oferta, - oświadzzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum II - następujące dokumenty i oświadczenia: - oświadczenia – o braku podstaw do wykluczenia, - oświadczenie - o przynależności do grupy kapitałowej - aktualny odpis z właściwego rejestru (…) 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. III – dodatkowo Wykonawca do oferty dołącza wypełniony załącznik nr 10 lub 11 SIWZ 

11. Warunki podwykonawstwa 



Szczegółowe warunki podwykonawstwa zostały określone w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz w przepisach zawartych w ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 8  listopada 2013 roku, Dz. U z 2013 r, poz. 1473.  Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,  dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia  publicznego,  zawartą  między  wybranym  przez  zamawiającego  wykonawcą  a innym  podmiotem  (podwykonawcą),  a  w  przypadku  zamówień  publicznych  na  roboty budowlane  także  między  podwykonawcą  a  dalszym  podwykonawcą  lub  między  dalszymi podwykonawcami.  Zgodnie  z  art.  36a.  ust  1  wykonawca może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia podwykonawcy,  w takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,  której  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcy.  W  tym  celu  należy wypełnić stosowny załącznik do SIWZ.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie  spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej  Zamawiający,  w terminie  14  dni  od  otrzymania  projektu  umowy  o podwykonawstwo,  ma prawo zgłosić do niej pisemne zastrzeżenia w sytuacji gdy umowa: - nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony powyżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 



umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których przedmiot  został  wskazany  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane,  lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po zaakceptowaniu przez  zamawiającego  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub  usługi. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  umożliwi  wykonawcy  zgłoszenie pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz informacje  zamawiający  i  wykonawcy przekazują  do wyboru:  pisemnie   faksem lub droga elektroniczną.  W  przypadku  przekazywania  faksem  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający  zastrzega  sobie,  że  zgodnie  z  art.  27  ust  2  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje  -  po  otwarciu  ofert  będą  mogły  być  przekazywane  faksem lub droga  elektroniczną  z  możliwością  żądania  niezwłocznego  potwierdzenia  ich  otrzymania. Zaleca się aby Wykonawca w ofercie podał numer faksu lub adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 



Wybrany  sposób  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  nie może  ograniczać  konkurencji;  zawsze  dopuszczalna  jest  forma  pisemna,  z  zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.). 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  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego terminu składania ofert.  Zamawiający Urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach: poniedziałek - piątek  każdego tygodnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Organizacja  przetargu –  Sylwia  Sudyka  od  poniedziałku  do  piątkuw godz. od 7.30 do 14.30  tel. ( 013 )  44 826 09
Sprawy  merytoryczne  -  Łukasz  Adamski  od  poniedziałku  do  piątkuw godz. od 7.30 do 15.30  tel. ( 013 )  44 826 00 
13. Wymagania dotyczące wadium 1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium         dla każdej  z części  na którą składa ofertę w  wysokości;

Część I 
DOKOŃCZENIE BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JAWORZU – ETAP I wadium  w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie : dwa tysiące złotych   )
Część II
DOKOŃCZENIE REMONT DOMU LUDOWEGO W MYTARCE wadium  w wysokości 1.8000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc osiemset złotych   )
Część III
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W GRABANINIE wadium  w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc  złotych   )
Część IV
REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ  wadium  w wysokości 1.500,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc pięćset  złotych   )2.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza3.   W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w :a) pieniądzu  –    przelewem   na konto zamawiającego w  Bank Śląski  Oddział Jasło  
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z dopiskiem  nazwy części zamówienia na które składana jest oferta b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym (oryginał);c) gwarancjach bankowych (oryginał);d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);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 (oryginał).1. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie,  że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  którego oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem,  że  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach             określonych w ofercie;2 )   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3 ) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn         leżących po stronie wykonawcy.
14. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
15. Opis sposobu przygotowania oferty Składana oferta powinna zawierać: -     wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ) -  podpisane  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu        (załącznik nr 2 do SIWZ) -  podpisane oświadczenie – o braku podstaw do wykluczenia  –  (załącznik nr 3 do SIWZ)-   podpisane oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy     z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – (załącznik nr 7 do SIWZ) -  wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniawraz z oświadczeniem , że 



osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia – (załącznik nr 6 do  SIWZ) - parafowany wzór umowy – (załącznik  nr 8 do SIWZ )- aktualny odpis z właściwego rejestru (…) -  pełnomocnictwo  lub  dokument/y  z  których  będzie  wynikać  uprawnienie  do  podpisania oferty (aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - aktualny statut spółki, - aktualny rejestr handlowy) - dokument potwierdzający wniesienie wadium Fakultatywnie: -  wykaz członków konsorcjum – zał. 10 -  wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. 11 -  pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. 5 -  części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. 9  Ponadto powinna być: -  napisana  czytelnie  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem nieważności, -  dokumenty muszą być złożone w kopercie podpisanej na zewnątrz 
 „Przetarg nieograniczony:  Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród 

poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie 
remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej

 i Grabaninie. 
Nie otwierać do 14.03.2014 r. godz. 10 15 - na kopercie złożonej oferty powinien znajdować się NAZWA i ADRES NADAWCY, Dodatkowe informacje: - złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu lub na tą samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie, - wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, -  oferty  nie  spełniające  warunków  wymaganych  w  ustawie  lub  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  będą  odrzucone  na  podstawie  art.  89  ust.  1  Prawo  zamówień publicznych, - oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. -  oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez  wykonawcę.  W  razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. -  dokumenty  składające  się  na  ofertę  mogą  być  złożone  w  oryginale  lub  kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wyjątek pełnomocnictwo) -  zaleca  się,  by  każda  zawierająca  jakąkolwiek  treść  strona  oferty  była  podpisana  lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,  przekreślenie,  uzupełnienie,  nadpisanie,  przesłonięcie  korektorem,  etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 



-    zaleca  się,  aby strony oferty  były  trwale  ze  sobą połączone i  kolejno  ponumerowane.    W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. -  w przypadku,  gdy informacje  zawarte  w ofercie  stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do  których wykonawca  zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania, muszą  być  oznaczone  klauzulą;  „Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 póz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale,  oddzielnie  spięte.  Zgodnie  z  tym  przepisem  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  Wykonawca  składający  ofertę  może  żądać  potwierdzenia  złożenia,  wypełniając  druk potwierdzenia złożenia oferty (załącznik do SIWZ).  
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród  w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2014 r. Godz. 10.00. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania. Otwarcie ofert  nastąpi dnia 14.03.2014 r.  o godz. 10.15  w siedzibie Urzędu  Gminy w Nowym Żmigrodzie Otwarcie ofert jest jawne.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 
17. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
    za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie        z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).      Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty:

 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia
 w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź  urządzeń  w  toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane        z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie  dotyczącym       wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy      do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie       z    obowiązującymi przepisami.



18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz 
        z podaniem znaczenia tych kryteriów 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

cena brutto – 100%

Ocena zostanie dokonana w każdej części zamówienia  oddzielnie . W kryterium „cena brutto" zostanie zastosowany wzór :             P  = [ Cmin: C] x 100              gdzie :               Cmin – cena najniższa               C     – cena badana
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w  niniejszej Specyfikacji , otrzyma największą liczbę punktów w danej części  .2.  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 pkt 18.4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3.  Jeżeli  w określonym  terminie  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  przez  Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zawierające błędy  lub  wadliwe  pełnomocnictwa,  Zamawiający  wezwie  go  do  ich  złożenia  w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu  albo  konieczne  będzie  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907,  z  późn.  zm.). Zamawiający  może  także  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  wezwać  do  złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 4. 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, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5.  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. 6.  Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 



7.  Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 8.  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy,  który nie złożył  wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdzi,  że  oferta  zawiera  rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a)   jest niezgodna z ustawą; b)  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,    z  zastrzeżeniem pkt 18.4 lit. c. c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g)  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 18.4 lit. c; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

19. Udzielenie zamówienia  1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim wymaganiom  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i  adres Wykonawcy,  którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  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 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907,  z  późn.  zm.),  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 4.  Ogłoszenie  zawierające  informacje  wskazane  w  pkt  19.3  lit.  a  Zamawiający  umieści  na stronie  internetowej  www.nowyzmigrod.biuletyn.net  oraz  w  miejscu  publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 



5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 
20.  Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
       w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostanie  przesłane w sposób określony w art.  27 ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).  2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4.  W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia  (konsorcja,  spółki  cywilne)  Zamawiający  może  zażądać  przed  zawarciem umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych Wykonawców.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5.  Dwukrotne  nieusprawiedliwione  przez  wykonawcę  niestawienie  się  w  wyznaczonym terminie do podpisania umowy, upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust 3 Pzp 
 
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ustala  się   dla  każdej  z  części  osobno  w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie zaokrąglonej do pełnych 100 złotych  . 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :a) pieniądzu;b) poręczeniach  bankowych   lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że  zobowiązanie  kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem  pieniężnym 

(oryginał);c) gwarancjach bankowych (oryginał);d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);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 
(oryginał).4.  Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek         Zamawiającego w Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  wraz  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.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na       jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.3. niniejszej instrukcji.7.  Zmiana formy zabezpieczenia jest  dokonywana z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia      i   bez zmniejszenia jego wysokości.8.  Zamawiający  zwraca  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania      zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
     przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w
     15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22. Zamawiający nie przewiduję udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
       o których mowa w art. 151 a ustawy Prawo zamówień publicznych 

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 
      o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 

25. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 

26. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
       aukcji elektronicznej 

27. Istotne postanowienia umowy 1.  Istotne  postanowienia  umowy  określa  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  do  niniejszej Specyfikacji. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej siwz zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 3.  Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania nieistotnych  zmian  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania  istotnych zamian zawartej  umowy  w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu wykonania prac w przypadku: -  zatrzymania  robót  przez  urzędy  nadzoru  budowlanego  z  przyczyn  niezależnych  od 



Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania robót, -  temperatur  otoczenia  nie  pozwalających  na  zachowanie  parametrów  technologicznych  i jakościowych realizowanych robót.  Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest  przerwanie  robót  przez  Zamawiającego,   wystąpienia  siły  wyższej  jak  również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i  wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających  realizację  w  wyznaczonym  terminie  przedmiotu  zamówienia,  bez możliwości  usunięcia  lub  likwidacji  powyższych  okoliczności  lub  zdarzeń.  Warunkiem zmiany  terminu  umownego  realizacji  przedmiotu  zamówienia  jest  stwierdzenie  przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, -  przedłużającego  się  postępowania  przetargowego,  spowodowane  m.  in.  Wniesieniem odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; - opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; - opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; - zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; -  wystąpienia  innych  przeszkód  uniemożliwiających  prowadzenie  robót,  za  które  nie odpowiada Wykonawca; Inne dopuszczalne zmiany: -  zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom – wskazanym w ofercie -  w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). -   zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej  zmiany,  a  przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, -   gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych  lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 
– okoliczności  powodujące,  że  przedmiot  umowy  nie  może  zostać  zrealizowany  zgodnie  z zasadami wiedzy inżynierskiej;
–zmiany  obowiązującego  prawa  powodujące,  że  realizacja  przedmiotu  umowy  w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
– wystąpienie  okoliczności  powodujących  zmiany  w  przedmiocie  umowy  (np.  zmiana technologii, zmiana materiału); 
–  wystąpienie  konieczności  zmniejszenia  wartości  robót  z  tytułu  dokonania  potrąceń  za wady trwałe;
–  wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ;Aneks  do  umowy  o  przedmiotowe  zamówienie  wymagać  będzie  dla  swojej  ważności, zachowania formy pisemnej.  

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 



miał  interes  w uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę,  o  której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z  późn. zm.). 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu; wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia;  odrzucenia  oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do wniesienia  odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 7.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 8.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminach  określonych  w  art.  182  ustawy  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 9.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej  odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



 
29. Zwrot kosztów postępowaniaZamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.  
30. Pozostałe informacje  Zasady udostępniania dokumentów: 1.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu  oraz  ofert  w  trakcie prowadzonego postępowania 2.  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 3. Udostępnienie, o których mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c)  Zamawiający  wyznacza  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione  zostaną dokumenty; d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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