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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
GMINA  NOWY ŻMIGRÓD 
zwana dalej: ZAMAWIAJĄCYM 
38-230 Nowy Żmigród   
woj. podkarpackie  
tel/fax:(13) 44 5 605  
e-mail: gmina@nowyzmigrod.eu  
www.nowyzmigrod.biuletyn.net 
  
II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w 
Nowym Żmigrodzie z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą w tym wyposażeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym , instalacjami wod- kan, c.o. , wentylacyjną  wraz z 
wymiennikiem gruntowym, elektryczną, sieciami strukturalnymi i przyłączami, ogrodzeniem, 
kanalizacją deszczową, dojściami, dojazdami i miejscami parkingowymi, przebudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej na podstawie wielobranżowego projektu 
budowlano- wykonawczego pn. „Sala gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym 
Żmigrodzie”, oraz zgłoszeń budowy. 
Główną część obiektu – salę gimnastyczną stanowi jednokondygnacyjny budynek halowy o 
konstrukcji dachu z samonośnych paneli łukowych, wykonanych z blachy alucynkowej. 
Wymiary sali gimnastycznej: 44.00x24.40 m w osiach rzutu, wysokość 11.50 m nad poziomem 
terenu.  

Część socjalną stanowi niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek o dachu 
jednospadowym krytym papą termozgrzewalną na konstrukcji nośnej drewnianej z pełnym 
deskowaniem lub częściowo betonowej. Konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej z 
dachem jednospadowym, o konstrukcji mieszanej – drewnianej i żelbetowej oraz częściowo 
samonośnym przekryciem łukowym z profili alucynkowych. 
W część socjalna obejmuje m.in.: hall wejściowy, przebieralnie, węzły sanitarne, pomieszczenie 
trenera, magazyn sprzętu sportowego itp. 
Orientacja budynku głównego na osi wschód-zachód. Pomieszczenie socjalne oraz główne 
wejście zlokalizowano w północnej części budynku. 
Parametry techniczne  
Powierzchnia zabudowy  - 1424.61 m2 
Powierzchnia użytkowa  - 1315.92 m2 
Powierzchnia całkowita  - 1424.61 m2 
Kubatura    - 12067.0 m3 
 
CPV:  45.00.00.00-7       Roboty budowlane 
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2. Zakres zamówienia. 
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa wielobranżowa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, uszczegółowienie do 
projektu dla przedmiotowego zadania oraz rysunki i opisy wprowadzające zmiany do 
projektu stanowiące nieistotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę a także 
przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy Nowy Żmigród , pok. nr 24. 
Przedmiary robót należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie określa 
zakres robót objętych przedmiotowym zadaniem. Przedmiary i kosztorys ofertowy są 
elementami określającymi stopień zaawansowania finansowego prac. Nie mogą, więc one 
stanowić podstaw do roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w 
trakcie realizacji zamówienia (nie należy interpretować przedmiarów jako ścisłego 
odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego określenia wartości i zakresu 
zadania. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć 
opracowaną wielobranżowa dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania 
 i odbioru robót budowlanych, uszczegółowienie do projektu dla przedmiotowego zadania 
oraz rysunki i opisy wprowadzające zmiany do projektu stanowiące nieistotne odstępstwo 
od warunków pozwolenia na budowę a także przedmiary robót stanowiące załączniki do 
niniejszej SIWZ, informacje zamawiającego oraz wszystkie zmiany i wyjaśnienia do niniejszej  
SIWZ. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa 
oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej 
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, 
którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. 

3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres minimalny  
60 miesięcy maksymalny 120 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu 
następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do przygotowania 
harmonogramu wykonywania robót i przedłożenia go Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji 
oraz Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia  umowy. Harmonogram zostanie 
przedstawiony do zapoznania się, naniesienia ewentualnych poprawek lub uwag  
i zatwierdzenia go. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Funduszy Rozwoju 
Kultury Fizycznej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w 2015r. robót o wartości  
180.000,00 zł  brutto  

5. Określenie materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych 
użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania materiałów, urządzeń i elementów 
budowlanych. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, 
urządzeń i technologii równoważnych innych niż podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie 
gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez wykonawcę materiały i 
urządzenia do akceptacji przez, projektanta i inspektora nadzoru. 

6. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
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dokumentacji projektowej oraz wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 2 
stanowiących integralną część zamówienia, jak również niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: między innymi dokumentacje powykonawczą oraz 
wszystkie koszty związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 
obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót (3 egz.), ogrodzenie i 
zabezpieczenie placu budowy przed dziećmi i osobami postronnymi oraz zapewnienie 
stałego dojścia i dojazdu do przedszkola gminnego umożliwiające bezpieczne użytkowanie 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy w tym zorganizowanie placu składowania materiałów i 
urobku ziemi, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, 
wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, 
telefon, dozorowanie, itp.), organizację ruchu na czas prowadzenia robót, koszty 
dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty 
wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich 
opłat związanych z odbiorem robót, geologiczne potwierdzenie wykonania prac tj. protokoły 
z badań stopnia zagęszczenia gruntu dla całości inwestycji. 

7. Zamawiający informuje, że powoła Inspektora Nadzoru. Zamawiający powierzy 
Inspektorowi Nadzoru zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, stanowiących przedmiot 
zamówienia, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących 
jakości wykonania prac, stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz 
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z 
Wykonawcą Robót terminie. Inspektor Nadzoru będzie działał w zgodzie z przepisami 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623, z późniejszymi zmianami). 

8. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym 
przez stosowne Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów 
i urządzeń. 

9. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w 
projekcie, powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Przed 
wbudowaniem dokumenty te należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

10. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

11. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były 
przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych 
dokumentów. 

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z 
obowiązującym prawem, w tym zgodnie z Ustawą - Prawo ochrony środowiska. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień uzupełniających. 
14. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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17. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieści następujące informacje: 

• zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 
• wyjaśnienia zapisów SIWZ, 
• informację o wyborze wykonawcy i udzieleniu zamówienia. 

21. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
23. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w 
sytuacji gdy: 

1) wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od 
typowych i uniemożliwiających prowadzenie robót lub gdy wystąpią klęski żywiołowe; 

2) wystąpi konieczność zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania; 
3) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego; 
4) wystąpi konieczność dokonania w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony 
termin zakończenia realizacji, a powodujący konieczność jego wydłużenia;  

5) wystąpiły okoliczności siły wyższej, jako zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, które 
nastąpiło po wejściu w życie umowy; 

6) w następstwie konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) w wyniku konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń służb i 
inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialności; 

8) w wyniku zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

- możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 
standardzie niż przyjęte w projekcie pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

- możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonanych prac 
lub kosztów wykonanego przedmiotu umowy,  

-koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,  

-koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji 
robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub 
zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, 

- koniecznością wykonania robót dodatkowych. 
       9) Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębniają:  

-  roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za 
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roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej, 
-  roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne, 
      -  roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego  
            wykonania przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i  
           których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które wymagają  
          zlecenia w ramach odrębnego zamówienia 

           Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z 
zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych. 

24. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania prac objętych 
zamówieniem. 

25. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które 
wykonanie powierzy podwykonawcom – w załączniku nr 1 do SIWZ – FORMULARZU 
OFERTY. 

26. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na 
zasadach określonych w art. 6471 KC. 

27. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

28. Do zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

29. 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. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wniesienia zastrzeżeń lub prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 
14 dni licząc od daty otrzymania informacji o zamiarze zatrudnienia podwykonawcy wraz z 
projektem umowy o podwykonawstwo.  

30.  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.  

31. Wyznacza się termin 14 dni, na zgłoszenie przez Zamawiającego: zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do projektu jej 
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

32. Jeżeli Zamawiający w terminie o którym mowa w ust. 31 nie wniósł zastrzeżeń lub 
sprzeciwu uważa się, odpowiednio, że zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo 
oraz że zaakceptował umowę o podwykonawstwo. 

33. 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. .   

34. Zapisy ust.28-33 obowiązują także w przypadku zmiany umowy z podwykonawcą                          
lub z dalszym podwykonawcą.  



Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 

                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

 

35. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej 
zmiany bez zgody Zamawiającego albo w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub 
zastrzeżeń Zamawiającego do treści umowy lub projektu umowy, Zamawiający jest 
zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

36. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości,  jak i za działania i zaniechania 
własne. 

37. Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie przez spisanie 
protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy. 

38. Umowa z podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której 
przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności:  

a)     zakres robót powierzony podwykonawcy; 
b) kwotę wynagrodzenia w zł brutto; 
c)      termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy do wykonania; 
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
e)      sposób rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszymi  

      podwykonawcami, 
f) w przypadku podzlecenia przez wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez wykonawcę za wykonane prace 
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez zamawiającego (za okres zlecony 
podwykonawcy). 

g) akceptację przez podwykonawcę SIWZ i oświadczenie o wykonaniu umowy 
podwykonawczej w pełnej zgodności z SIWZ, w tym z treścią umowy, 

        Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

39. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na 
teren budowy, w celu wykonania zakresu robót, określonego w ofercie, wykonawca 
powinien zgłosić zamawiającemu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 
zamawiającego, wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i 
rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy 
poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

40. W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym obostrzeniem, 
warunkującym wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych, będzie dowód 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
wynikający z zawartych i zaakceptowanych przez zamawiającego umów. Natomiast do 
faktury końcowej – kopie wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Data rozpoczęcia: w ciągu 7 dni  od podpisania umowy  
Data zakończenia zadania wraz z uzyskaniem decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie : 
05.01.2018 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenia spełniania tego 
warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. 
SIWZ. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu ( zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej 
swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającej na 
wybudowaniu obiektu kubaturowego sportowego, hali sportowej, widowiskowo – 
sportowej, gimnastycznej, wystawowej, handlowej, warsztatowej lub innej hali 
wielkopowierzchniowej wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, o kubaturze co 
najmniej 4.000,00 m3 i wartości minimum 1,6 mln zł brutto. 
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. 
liczba wykonanych robót, będą zsumowane z dokumentów składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót 
budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, 
podając datę i kurs. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na 
podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów 
wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ. 

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, 
niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby 
wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać 
wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży. 
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 

Kierownika budowy - posiadającego następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, bez 
ograniczeń  

• zrealizowanie minimum 1 obiektu o kubaturze powyżej 4.000 m3 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,  

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany 
przez tą izbę. 
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Kierownika robót sanitarnych - posiadającego następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi sanitarnymi, 
• zrealizowanie minimum 1 obiektu o kubaturze powyżej 4.000 m3 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tą 
izbę. 

Kierownika robót elektrycznych - posiadającego następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi, 
• zrealizowanie minimum 1 obiektu o kubaturze powyżej 3.000 m3 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tą 
izbę. 

-  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 
l.3SIWZ. 
4.    Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2 mln zł ( dwa miliony  
złotych ) lub jej równowartość w walucie obcej.   
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe 
w innej walucie niż polski zł, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. 1. SIWZ, metodą spełnia / 
nie spełnia. 
UWAGA; 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 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 - w formie oświadczenia - do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać 
przekazane zasoby (rodzaj i ilość), wskazywać okres na jaki zostaną przekazane oraz formę 
stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami. 
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V.A. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  POTWIERDZENIA BRAKU  PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.A. SIWZ. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ   DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY   W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku: 

 
1.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania czynności i robót objętych  
     przedmiotem zamówienia: 
Wykonawca złoży oświadczenie, że: 
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
• posiada wiedzę i doświadczenie, 

          • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
                  wykonania zamówienia, 

•  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację    
    zamówienia. 
UWAGA: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie lub co najmniej jeden z 
tych Wykonawców. 

1.2. Posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia: 
1) oświadczenie jak w punkcie 1.1, 

   wykaz minimum 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, polegającej na wybudowaniu obiektu kubaturowego sportowego, hali 
sportowej, widowiskowo – sportowej, gimnastycznej, wystawowej, handlowej, 
warsztatowej lub innej hali wielkopowierzchniowej wraz z instalacjami sanitarnymi i 
elektrycznymi, o kubaturze co najmniej 4.000,00 m3 i wartości minimum 1,6 mln zł 
brutto. 

Wykaz robót Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 3. 
UWAGA: 
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a) Dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

b) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru 
robót, podając datę i kurs. 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2. SIWZ. 

d) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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. 

1.3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

1) oświadczenie jak w punkcie 1.1, 
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykaz osób Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 4. 

UWAGA: 
a) Należy podać liczbę lat doświadczenia. 
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej 

wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 
c) Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
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. 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazane 
w wykazie, o którym mowa wyżej, posiadają wymagane przepisami ustawy Prawo 
budowlane uprawnienia, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do właściwej 
okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ. 
UWAGA: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie. 
1.4 Znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej  

zapewniającej wykonanie zamówienia: 
1) oświadczenie jak w punkcie 1.1, 
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy  2 mln zł, ( słownie: dwa miliony  złotych) wystawionej 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

        
 
 
UWAGA: 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

a) wypełniony formularz „Oferta", 
b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że  
    nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 lub 7). 
 

VI.A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 
2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 
UWAGA : 

1) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2b do 
SIWZ. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 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 Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem 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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

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

UWAGA 1:  
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.A. pkt 2-4 i 6 
SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
b) 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 , 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
d) zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.A. pkt 5 i 7 składa zaświadczenie 
właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, c i d   UWAGI 1, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym 
mowa w pkt 1 lit b UWAGI 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert, 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI 1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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Zapisy pkt 2. UWAGI 1 stosuje się odpowiednio. 
UWAGA 2: 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w 

języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty email, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów:  
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,  
2) modyfikacje treści siwz,  
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86  

ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,  
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,  
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,  
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,  
7) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 24b ust. 1 ustawy,  
8) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,  
9) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych,  
10) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w 
treści oferty,  

11) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,  

12) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy,  

13) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  
14) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy  
15) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  
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16) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 
185 ustawy  

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia,   który   udzieli   niezwłocznie   wyjaśnień  oferentowi  w  
terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 
po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie   terminu   składania   ofert   nie   wpływa   na   bieg   terminu   składania   
wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępnił specyfikację. 

6. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 
URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

ul. Mickiewicza 2 
38-230 Nowy Żmigród 
tel/fax: (13) 44 15 605 

 

7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  

(udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia) : 
- Sylwia Sudyka , pok. nr 26, tel. (0 13) 44 826 09, fax (0 13) 44 826 37, 

e-mail: sylwia@nowyzmigrod.eu  
( udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia )  
- Łukasz Adamski  , pok. nr 24, tel. (0 13) 44 826 00, fax (0 13) 44 826 37, 
 

Kontaktować się można osobiście w budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród w 
godz. 800-1400, lub telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną. 

 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 złotych 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 
ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

1) w pieniądzu, 
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2) w poręczeniach   bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 
( decyduje data wpływu środków do zamawiającego) 
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy umieścić w osobnej kopercie, 
opisanej „WADIUM" i włożyć do koperty zawierającej ofertę. 

2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz 
z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. 

3) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców. 

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

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Ofertę składa się w języku polskim. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 
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1) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ; OFERTA 
musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania 
na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY 
SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA" należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca składa wraz z ofertą: 
1) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 
2) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 
3) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli OFERTA lub 
inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

5) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia - w przypadku Wykonawcy polegającego 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. 

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 
7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one 
udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia 
ofert. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy 

Żmigród  lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła 
data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego. 
 

Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2015 r. o godz. 11:00 
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie: 

- nie otwierać przed 16.10.2015 godz. 11:15" 
1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 
1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA". 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości: 
- mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16.10.2015 r. o godz. 11:15 w siedzibie 
Urzędu Gminy Nowy Żmigród, pok. nr 14. Otwarcie ofert jest jawne. 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

3) Informacje, o których mowa w ppkt 1. i 2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych wielobranżową dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, uszczegółowieniem do projektu dla 
przedmiotowego zadania oraz rysunkami i opisami wprowadzającymi zmiany do projektu 
stanowiącymi nieistotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę a także 
przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ , w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytuły oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie i wynikającego z oferty Wykonawcy.  

      Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia  

  Cenę ofertową należy podać w ZŁ (PLN) wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do  
   drugiego miejsca po przecinku. VAT wliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi  
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   przepisami. 
2. Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, 

Projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - 
załączniki do SIWZ. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym 
opisem robót, które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być 
wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ. Przedmiar robót 
jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i 
przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie 
realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji 
projektowej 

3. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać 
wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w dokumentacji, a 
niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, koszty wywozu i 
utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat 
związanych z odbiorem robót. 

5. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT. 
6. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. 
7. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

 
 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o 
znaczeniu: 

(1) cena - 95 % Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, 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. 

3. Sposób oceny ofert: 
Liczba punktów przyznawana dla oferty (a), w przyjętym kryterium oceny ofert: 

 
        Xa = najniższa oferowana cena/wartość badanej oferty x 90 pkt   
 

 (2) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad 60 miesięcy o znaczeniu -  5 % 
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4. Sposób oceny ofert  
       Liczba przyznanych punktów dla oferty (a) w przyjętym kryterium oceny ofert 

Ya = okres gwarancji oferty badanej /okres gwarancji najdłuższy zaoferowany  x 5 pkt  
            
          wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji w miesiącach  minimalny  
          60 miesięcy maksymalny  120 miesięcy  

5. Łączna liczba punktów Pa przyznanych dla oferty a wynosi Pa = Xa + Ya 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
 
 

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

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) 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, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może  
być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 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. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys 

szczegółowy na roboty budowlane, objęte przedmiotem umowy w wersji papierowej w 
dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej edytowalnej ( xml, ath ).  
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7. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy zestawienie rzeczowo-
finansowe w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej 
edytowalnej.  
 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie zaokrąglonej do pełnych 100 zł. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• w 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 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  w terminach  i  na  
zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór 
Umowy -ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia 
publicznego -stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 
 

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

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. 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 Pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 
 
Załączniki : 

- Formularz oferty  - załącznik nr 1  
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a  
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2b 
- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 3  
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4  
- Wzór umowy – załącznik nr 5  
- Lista podmiotów należących do tej same grupy kapitałowej – załącznik nr 6  
- Informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7  


