
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”   

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI PONIŻEJ  

WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 225 000 EURO  

 

 O nazwie zadania  

"Ograniczenie antropopresji na ró żnorodno ść biologiczn ą, dziedzictwo 

kulturowe i historyczne  

– zrównowa żony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej  - 

Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – 

Zagospodarowanie terenu parku wraz z mał ą infrastruktur ą techniczn ą i mał ą 

architektur ą”  

   

Branice, 22 lutego 2018 

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

4. Zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo 

5. Termin realizacji zamówienia 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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(art. 23 p.z.p.) 

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 

dokumentów 

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

15. Wymagania dotyczące wadium 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

17. Termin związania ofertą 

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia 

19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Część 2 Oferta wraz z Zał ącznikami wchodz ącymi w skład oferty: 

Załącznik 2.1. Formularz Oferty 

Część 3 Załączniki dotycz ące spełniania przez Wykonawc ę warunków udziału w 

post ępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wyk onawcy z 

post ępowania oraz pozostałe zał ączniki  

Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu 

do przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu 

do spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;  

Załącznik 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. - UWAGA  

- Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy 

złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie 
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informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert; 

Załącznik 3.5. Wzór wykazu osób; 

Załącznik 3.6. Wzór wykazu robót budowlanych; 

Część 4: WZÓR UMOWY 

Załącznik 4.1. Wzór umowy   

Część 5: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa  
  
Załącznik 5.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB); 
 
Załącznik 5.3. Przedmiar robót   
 
Załącznik 5.4  Materiały i urządzenia przykładowo opisane w rozwiązaniach 

projektowych nazwą własną  

Załącznik 5.5  Dezycje na wycinkę drzew 
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Branice, dnia 22 lutego 2018 r. 

Znak sprawy: BG.271.2.2018.AK  

Część 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj ącego: 

 
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3  
48-140 Branice 
 
Fax. 77/ 48 68 228 fax: 77 48 68 230 
email: ug@branice.pl 
adres strony internetowej: www.bip.branice.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 

1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami - dalej: "ustawa P.Z.P." lub p.z.p.) oraz niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ" lub IDW). 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz 

aktów wykonawczych do ustawy P.Z.P. 

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 

robót budowlanych i dostaw.  

        2.4.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówie ń 

Publicznych w dniu 22.02.2018 r.,  pod nr 522106-N-2018   a także zostało umieszczone na stronie 

internetowej www.bip.branice.pl oraz na tablicy ogłosze ń w siedzibie Zamawiającego. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Nazwa zamówienia: "Ograniczenie antropopresji na ró żnorodno ść biologiczn ą, 

dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównowa żony rozwój obszaru Gór 

Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc  kultury w Gminie Branice – 

Zagospodarowanie terenu parku wraz z mał ą infrastruktur ą techniczn ą i mał ą 

architektur ą.”  

3.2. Nazwy i kody CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
31311000-9 Podłączenia energetyczne  
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo  
39151100-6 Stojaki 
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
77211400-6 Usługi wycinania drzew 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników 
77315000-1 Usługi w zakresie siewu 
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

3.3. Zamówienie obejmuje roboty dotyczące rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie Branice-  

Zagospodarowanie terenu parku wraz z mał ą infrastruktur ą techniczn ą i mał ą architektur ą 

na działce nr 350/2 i 355 w Branicach  

    Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z rewaloryzacją Parku. Prace 

będą prowadzone na dwóch działkach 355 oraz 350/2 w Branicach.  

Prace rozbiórkowe przewidziane na działce nr 350/2 to: rozebranie wszystkich istniejących nawierzchni 

utwardzonych, zdjęcie wierzchniej warstwy humusu z powierzchni przewidzianej na wykonanie 

elementów dodatkowych oraz wykonanie korytowania na całości przewidzianej do utwardzenia. 

Rozbiórce ulegnie również amfiteatr. Przewiduje się także rozmontowanie elementów małej 

architektury: ławek i stołu do gry. Rozbiórce ulegnie również istniejące ogrodzenie a także wycinka 

drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.53.2016 z dnia 29.06.2016; 

nr OŚ.613.12.2017 z dnia 24.02.2017; nr OŚ 613.12.1.2017 z dnia 24.08.2017.  

Na działce nr 355 znajduje się budynek mieszkalno – administracyjny, w piwnicy którego zostaną 

zamontowane urządzenia obsługujące fontannę chodnikową zlokalizowaną w Parku na działce nr 

350/2. Główne prace związane z rewaloryzacją Parku odbędą się na działce nr 350/2. Obecnie 

znajduje się tam park, który jest terenem użyteczności publicznej. Od strony północnej- ul. Głównej 

(dawniej ul. Żymierskiego) teren jest oddzielony od drogi murkiem na wysokości około 50 cm. 

Natomiast od pozostałych stron teren oddziela ogrodzenie z siatki stalowej w złym stanie technicznym. 

W zakresie planowanych działań budowlanych zaplanowano wykonanie remontu istniejących 

nawierzchni i nowe ciągi piesze z szarej kostki granitowej, rzędowej 4/6 cm. Ponadto planuje się 

wykonanie strefy sportu, z nawierzchnią bezpieczna pod siłownię oraz wyposażenie w elementy małej 

architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. W ramach rewaloryzacji zostanie zbudowana 

fontanna chodnikowa z płyt granitowych, promieniowanych 49/49 cm, która zostanie otoczona szarą 

kostką, układaną rzędowo 8/11 cm. W zakresie działań przewiduje się również budowę nowego 
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amfiteatru o konstrukcji z drewna klejonego, który zastąpi dotychczasowe zadaszenie ze sceną. Z obu 

stron od głównej osi parku zostaną wykonane wypiętrzenia terenu otoczone murkiem z gabionu, na 

którym zostaną umieszczone ławki. Wypiętrzenia zaprojektowano w kształcie trójkątów, a w ich 

wnętrze zostanie nasadzona roślinność. Od strony północnej – ul. Główna teren parku zostanie 

oddzielony od drogi murkiem z gabionu. Od pozostałych stron teren będzie otaczało nowo 

zaprojektowane ogrodzenie panelowe. Zakłada się również usytuowanie nowych lamp oświetlenia 

parkowego oraz rozbudowę zaprojektowanego układu oświetleniowego o elementy iluminacyjne, 

częściowe oświetlenie projektowanej zieleni urządzonej oraz amfiteatru.   

3.4. Szczegółowy zakres prac i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w: 

-  dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego pn.: „Rewaloryzacja miejsc kultury w 

Gminie Branice”, zatwierdzonego decyzją Starosty Powiatu Głubczyckiego nr 117/2016 z 

dnia 20 czerwca 2016 r., stanowiącej załącznik nr 5.1 do SIWZ, 

-  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącej 

załącznik nr 5.2 do SIWZ  

- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5.3 do SIWZ, z zastrzeżeniem zapisu pkt 3.5 SIWZ 

  3.5.    Dołączony do SIWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do 

sporządzenia przez Wykonawcę ceny oferty.  

  

 3.6.    Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być 

zgodne z zasadami sztuki budowlanej.  

         3.7. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5.1. i 5.2 do SIWZ użyte są znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z 

rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z 

dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5.1. i 5.2 do SIWZ.  

Zamawiający w załączniku nr 5.4 do SIWZ  - Materiały i urządzenia przykładowo opisane w 

rozwiązaniach projektowych nazwą własną, wskazuje parametry, które co najmniej w zakresie 

określonym w tym załączniku winny spełniać  te materiały i urządzenia.  

Dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej 

równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, 

określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na 

dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga 

Zamawiający, ale że umo żliwia uzyskanie efektu zało żonego przez Zamawiaj ącego za pomoc ą 

innych rozwi ązań technicznych. 

Jeżeli w załączniku nr 5.1 lub 5.2. do SIWZ wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych 

producentów, to nie mają one na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a jedynie wskazano te 
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nazwy jako przykładowe w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych 

materiału lub urządzenia zamawianego. Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

W  sytuacji zastosowania materiałów równoważnych, zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów uwiarygodniających te materiały. Zgodnie z art.   30 ust. 5 ustawy Pzp, to na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert , że oferowane przez niego materiały i 

urządzenia spełniają  wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  wprowadzenia  

zmian,  o  których mowa   wyżej, wszelkie formalności i wymogi oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych leżą po stronie wykonawcy. Wykonawca bierze wszelką odpowiedzialność za  

wprowadzone  zmiany  jak wyżej . 

3.8. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w 

dokumentacji, złożenie pisemnego zapytania. 

            W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności 

wykonania prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, a niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, zaleca 

się przed złożeniem oferty do złożenia pisemnego zapytania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

3.9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę.  

W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których 

realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.)1: 

brukarskie, elektryczne, wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego  

3.10. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności 

będzie polegało na: 

1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią 

Załącznika 2.1. do SIWZ.  

2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - 

Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób 

wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. 

oświadczeń bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących 

wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od 
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umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do 

SIWZ.  

3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu 

i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności 

wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę 

o pracę.   

W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do 

Państwowej Inspekcji Pracy.  

Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 

Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w 

powyższym zakresie.  

3.11. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3.10 SIWZ 

Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500 zł. W przypadku nie 

zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w 

wysokości 0,003 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdą osobę zatrudnioną w 

oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.  

3.12. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

odstąpienia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 
4. Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych, 

zamówienia uzupełniaj ące, podwykonawstwo: 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 

pkt 6 p.z.p.     

4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 p.z.p. /.    

4.3.  Zamawiaj ący zastrzega obowi ązek osobistego wykonania przez Wykonawc ę 

kluczowych cz ęści zamówienia . Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający 

rozumie: 

1) zastąpienie istniejącej wiaty ,,grzybka” amfiteatrem w kształcie muszli, 

2) przebudowa ciągów komunikacyjnych dla pieszych 

4.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia, nie stanowiących 
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kluczowych części, podwykonawcy. 

4.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawc ę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzy ć podwykonawcom  (wedle zapisów pkt 4.4. ) i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

4.6.   W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na 

zasadach określonych w przepisach art. 143b p.z.p.  

4.7. Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.p.z., w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

       4.8. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy.          

4.9. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części 4 - Wzór 

umowy. 

5. Termin realizacji zamówienia: 

5.1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 

5.2. Termin wykonania zamówienia wynosi do 28.09.2018 r. 

6. Warunki udziału w post ępowaniu: 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, co oznacza, że:  
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O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które: 

                   - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  100.000,00 PLN  

                    - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 PLN 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia, 

powy ższy warunek Wykonawcy musza musz ą spełnia ć łącznie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że: 

- O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadaj ące do świadczenie  

polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami 

brukarskimi dotyczącymi kładzenia nawierzchni. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200 

tysięcy złotych. Nie dopuszcza się sumowania zamówień mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej 

wartości.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia, powy ższy 

warunek Wykonawcy musz ą spełnia ć łącznie. 

- O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące nast ępuj ącymi osobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia:  

a) 1 osobą,  posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych w  

budownictwie  do  kierowania   robotami  budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno- 

budowalnej oraz mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami 

(oświadczenie kierownika), wymaga się aby osoba ta, w okresie swojego doświadczenia 

zawodowego,  pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej 

polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem 

terenu o wartości co najmniej 200.000,- zł, zakończonych przed upływem terminu składania ofert.  

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych w  

budownictwie do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w 

jako Kierownik budowy lub robót elektrycznych, 

c)  1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych w  

budownictwie  do  kierowania   robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz mającą co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w jako Kierownik budowy lub robót wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia, wystarczy by 

powy ższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 
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Osoby wskazane powyżej w pkt 1)-3) winny posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania odpowiednio robotami  budowlanymi bez 

ograniczeń, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – Prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne 

odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia 

odpowiednio funkcji Kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót w zakresie 

budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

7. Przesłanki wykluczenia z post ępowania: 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 

p.z.p. oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.  

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowi ązani są dostarczy ć wykonawcy w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełni ania warunków udziału w 
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post ępowaniu: 

8.1. Do oferty  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej w oryginale wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały 

zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ ). 

8.3. UWAGA:  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia 

została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ ). - Uwaga:  

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania 

Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo 

miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

8.5. UWAGA:  Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, czyli dokonuje oceny 

podmiotowej tego wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, a następnie w trybie art. 26 

ust. 2 ustawy wzywa tego wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 

8.7 siwz). 

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

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty lub dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub 
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dokumenty w tym zakresie. 

8.7. Po badaniu ofert pod k ątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wst ępnej 

weryfikacji o świadcze ń dotycz ących spełniania warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj ącego na podstawie art. 26 ust. 2 

p.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

post ępowaniu : 

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert.  

b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę  

gwarancyjną 400.000,00 zł   

c) Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 3.6 do SIWZ  ) wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

e) Wykaz osób (Załącznik nr 3.5 do SIWZ ), skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

Oświadczenia i dokumenty o jakich mowa w pkt 8.7.1) w inny by ć złożone tylko przez 

Wykonawc ę  wzywanego do ich zło żenia. Na etapie ofertowania nie nale ży składa ć 

przedmiotowych dokumentów.  

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
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potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć 

zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. IDW (propozycja treści zobowiązania - 

Załącznik 3.3). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia : 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 716);   

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 8.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) a-c) składa 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
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albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

  

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 

8.9.1) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352).  

W tym celu zaleca si ę, aby Wykonawca na wezwanie zamawiaj ącego przesłane w trybie art. 

26 ust. 2 p.z.p. zamiast zło żyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie 

post ępowaniu zło żył dokumenty b ędące w posiadaniu zamawiaj ącego lub w jaki sposób s ą 

one dost ępne dla zamawiaj ącego – w celu umo żliwienia ich identyfikacji.  

8.13. Dokumenty wskazane w pkt  8.1., 8.7 i 8.9 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.  

8.14.  Dokumenty wskazane w pkt  8.7 i 8.9 składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

8.15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1. lub dokumentów o 
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których mowa w pkt.  8.7 i 8.9, lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

8.16. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.      

9. Informacja dla wykonawców polegaj ących na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzaj ących powierzy ć wykonanie cz ęści zamówienia 

podwykonawcom: 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. 

do SIWZ). 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i 

ust. 5 pkt 1 p.z.p. 

9.4. UWAGA: Zgodnie ze tre ścią art. 22a ust. 4 p.z.p. -  w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
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Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa 

w pkt 6.2.2) i 3) IDW 

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

na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. IDW. 

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia ( nie stanowiące 

kluczowych części zamówienia ) podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców.  

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia (art. 23 

p.z.p.): 

10.1. 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. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 p.z.p. oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) p.z.p., natomiast spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. IDW. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 IDW składa ka żdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 

w pkt. 8.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne doty czące składanych o świadcze ń i 

dokumentów: 

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej, w 

języku polskim.     

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r, poz. 

1422 i z 2015r, poz. 1844 oraz z 2016r, poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. IDW. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres ul. Słowackiego 3, 48-

140 Branice, lub faksem na nr 77/ 48 68 230, elektronicznie na adres mailowy: ug@branice.pl, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszej SIWZ ( 

również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz ich 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p.), dla których zastrzeżona jest forma pisemna.    

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tut. Urzędu, to znaczy od godz. 

7:30 do 17:00 – w poniedziałki, w godz. 7:30 do godz. 15:30 od wtorku do czwartku i od godz. 

7:30 do 14:00 – w piątki. 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej : 

www.bip.branice.pl  w zakładce: zamówienia publiczne   

Również wszelkie zawiadomienia oraz informacje skierowane do wszystkich wykonawców w 

trakcie postępowania, Zamawiający będzie umieszczał na stronie internetowej : 

www.bip.branice.pl  w zakładce: zamówienia publiczne   

11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest: 
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1) w kwestiach proceduralnych i dokumentacji: Aneta Kopeczek, (e-mail: 

akopeczek@branice.pl) 

2) w kwestiach dotyczących opis przedmiotu zamówienia: Aneta Kopeczek, (e-mail: 

ug@branice.pl) 

Jednocześnie zamawiający informuje, ze przepisy ustawy p.z.p. nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym pkt SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 

osobisty w swojej siedzibie.  

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

11.4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. IDW, składa się w formie 

pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

11.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 

r, poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a p.z.p. oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w 

pkt 11.6. IDW, tj. w oryginale. 

11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 11.6 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
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osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem wraz z datą). 

11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

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

polski. 

11.13.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 

postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.  

11.14. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

12. Udzielanie wyja śnień treści SIWZ: 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: ul. 

Słowackiego 3, 48-140 Branice lub na adres poczty elektronicznej ug@branice.pl  lub 

poprzez fax nr 77 486 82 30. 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 12.2. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom bez ujawniania 

źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
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zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w 

art. 38 ust. 4a p.z.p.  

12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

13. Opis sposobu przygotowania ofert: 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ) 

13.5. Wraz z OFERTĄ powinny by ć złożone : 

1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 IDW; 

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. IDW; 

3)  Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt. 14.6 SIWZ  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą należy złożyć w oryginale  

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, chyba, że 

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a 

Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. 

Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.  

13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

13.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 p.z.p.  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

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, tzn. zastrzegł 

składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 

1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny 

być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 

opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

Uwaga:  W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający 

uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
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zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Oferta na: "Ograniczenie antropopresji na ró żnorodno ść biologiczn ą, dziedzictwo 

kulturowe i historyczne – zrównowa żony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy 

Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie 

terenu parku wraz z mał ą infrastruktur ą techniczn ą i mał ą architektur ą.” Nie otwierać 

przed dniem 16.03.2018 r. godz. : 10:30.” 

13.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

13.15.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.16.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 12 niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert. 

14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ. W 

OFERCIE należy podać w szczególności:  

1) Łączną cenę ryczałtow ą brutto za realizacj ą zamówienia, którą należy określić na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w siwz, stwior oraz przedmiaru 

robót (materiał orientacyjny do ustalenia wysokości ceny) oraz ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

sporządzania oferty,   

2) Oferowany okres gwarancji jako ści (jest to element badany w ramach kryteriów 

oceny ofert) przy czym wraz z ofert ą należy zło żyć kosztorys ofertowy 
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sporz ądzony metod ą kalkulacji szczegółowej. 

14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości 

przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do 

realizacji umowy.  

Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14.4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia 

publicznego, jak również w niej nie ujęte, a które mogą być skalkulowane przez 

profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia. Koszty 

jakie winien uwzględnić w kalkulacji cenowej wykonawca to m.in.:  

1) koszty zagospodarowania odpadów , w tym składowania na składowiskach odpadów 

powstałych w wyniku realizacji inwestycji (Zamawiający nie posiada własnego 

składowiska ) 

2) koszty zaplecza budowy, w tym związane z  wywozem i utylizacją nieczystości stałych 

i płynnych,  

3) dokumentacji powykonawczej, z zestawieniem ilości podstawowych robót a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i obsługi geodezyjnej, 

4) koszty związane z odbiorami wykonanych robót,  

5) inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby 

niemożliwe, w tym również podatek VAT, 

6) Koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem 

budowy od wszelkich szkód , które mogą zaistnieć w związku w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej 

ludzi, robót, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich  powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi na zadaniu objętym ninijeszą SIWZ.  

7) Koszty wynikające z udzielonej gwarancji, oraz inne czynności niezbędne i konieczne 

do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę.  

14.6. Cena ofertowa podana w formularzu oferty jest sumą: wartości robót budowlanych i 

dostaw określonej wg cen netto na podstawie kosztorysów ofertowych oraz wyliczonego 

należnego podatku VAT. 
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Oferta powinna zawiera ć kosztorys ofertowy na roboty budowlano-monta żowe 

sporz ądzony metod ą kalkulacji szczegółowej  sporządzony, zgodnie z ogólnie dostępnymi 

wydawnictwami do kosztorysowania, na podstawie: 

a) przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, 

uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, 

uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena 

jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla 

wykonania jednostkowego zadania.  

14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

14.8. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. UWAGA:  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.  

14.09. UWAGA:  W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane jest, 

aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie.    

15. Wymagania dotycz ące wadium: 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/Branice nr: 64 8867 0005 2001 0000 0055 

0002 

(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) 

b) poręczeniach bankowych; 

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 



 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”   

 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 

15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i 

musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Wadium wnoszone 

w formie gwarancji i poręczeń, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ą się o 

udzielenie zamówienia  – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z 

tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań 

opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców; Z treści gwarancji 

wadialnej winno wynikać, że zabezpiecza ona ofertę  Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdyż dla ważności wadium wnoszonego przez 

konsorcjum konieczne jest wpisanie w treść gwarancji każdego z wykonawców 

wchodzących w skład konsorcjum. 

15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 

samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu 

wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 

rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że 

co innego wynika z przepisów prawa. 

15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert. 

15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p.  

15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego 

zatrzymania, wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2018 r.  do godziny 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. przy ul. Słowackiego 3,- pokój nr 20  
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16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy 

oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju. 

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 16.03.2018 r. o godzinie 10:30 w 

pok. 18 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 3 

16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym 

fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jeżeli ich podanie przez Wykonawców 

było wymagane. 

16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj ący zamie ści na stronie internetowej 

informacje dotycz ące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

17. Termin zwi ązania ofert ą: 

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. 

17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzie lenie zamówienia: 

18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria 

podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.  

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
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przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu 

o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt) 

18.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

poniższe kryteria oceny ofert: 

1) Cena (C)  - waga: 60 %; 

2) Okres gwarancji  (G) - waga: 40 % 

Ad. 1)  

W kryterium "C" oceniana b ędzie cena oferty brutto, za ś ocena ofert zostanie 

dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

       najniższa cena brutto z ofert niepodlegających odrzuceniu  

C = -----------------------------------------------------------------        x 60 % (waga kryterium) x 100 

              cena oferty ocenianej-badanej  

gdzie C oznacza ilość punktów jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 

Ad 2)  

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

nast ępuj ących reguł: 

"G" jest zale żne od wskazanego w ofercie okresu gwarancyjnego.  

Kryterium „okres gwarancji" b ędzie rozpatrywane na podstawie długo ści okresu gwarancji na 

wykonane prace i zamontowane urz ądzenia zadeklarowanej przez Wykonawc ę w Formularzu 

oferty. 

• najkrótszy mo żliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiaj ącego - 36 

miesi ęcy, 

• najdłu ższy mo żliwy okres gwarancji uwzgl ędniany przy ocenie ofert - 60 

miesi ęcy, 

• Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy ni ż 36 miesi ęcy, 

zamawiaj ący odrzuci jego ofert ę jako niezgodn ą z SIWZ. 

Dla oferty bez podania wydłu żenia okresu gwarancji zamawiaj ący przyjmie okres najkrótszy – 

36 miesi ęcy. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłu ższy ni ż 60 miesi ęcy, do oceny ofert 

zostanie przyj ęty do punktacji w kryterium okres 60 miesi ęcy. 

 

W kryterium "Gwarancja" ocena ofert zostanie dokona na w nast ępujący sposób:  

• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą 36 miesi ęczny okres gwarancji - otrzymaj ą 0 pkt 

• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą od 37 do 43 miesi ęczny okres gwarancji - otrzymaj ą 2 pkt 
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• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą od 44 do 50 miesi ęczny okres gwarancji – otrzymaj ą 4 pkt, 

• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą od 51 do 55 miesi ęczny okres gwarancji – otrzymaj ą 6 pkt, 

• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą od 56 do 59 miesi ęczny okres gwarancji – otrzymaj ą 8 pkt, 

• Wykonawcy, którzy zadeklaruj ą 60 miesi ęczny i dłu ższy okres gwarancji - otrzymaj ą 10 pkt 

             

Gdzie G oznacza ilość punktów jaką dana oferta otrzyma za okres gwarancji. 

 

Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawc ę będzie sumą punktów przyznanych w 

poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium  

 

PO = C + G  

 

Gdzie: PO – suma punktów przyznanych danej ofercie  

C – punkty w kryterium Cena  

G – punkty w kryterium Okres gwarancji  

18.4. Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą liczbę punktów w zastosowanych 

kryteriach.  

18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

18.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona 

18.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana 

w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p. 

19. Informacje o formalno ściach, jakich nale ży dopełni ć po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: 

19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania 
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ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.  

19.2. 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.. 

19.3.. Osoby podpisujące umowę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do 

wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

19.4.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

20. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. Koszty zwi ązane z uczestnictwem w 

post ępowaniu. 

20.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie 

w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) 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 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)  

20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych 

w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.  

20.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie  wnoszone  w  

pieniądzu  wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Namysłów o/Branice nr: 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 

20.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 

lub poręczenia. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie ni ż pieni ężna, 

należy je dostarczy ć do Zamawiaj ącego w dniu podpisania umowy. W przypadku 



 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”   

 

wyboru formy niepieni ężnej oryginał dokumentu nale ży zło żyć w Kasie Urz ędu 

Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3.  

20.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie na  

zasadach  określonych  w  art.  151 ustawy – Pzp.    

20.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.8. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

20.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

21.1. 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 p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.3. 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. 

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

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
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wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

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

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

21.6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

21.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 

21.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

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

21.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi 

przepisami Działu VI p.z.p. 

21.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

21.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
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orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
Zatwierdził dnia: 22.02.2018 r. 
 

Zastępca Wójta Gminy  
 

Katarzyna Herbut 

 


