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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „BUDOWA MUZEUM PASTERSTWA 

WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego obszaru pogranicza”, projekt pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

na wspólnej Orawie” 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 

Nazwa:  Gmina Lipnica Wielka 

Adres:  ul. Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka 

NIP: 7352841452  

tel.   18 26 345 95 

fax:                              18 26 345 97             

e-mail: lipnicaw@gminyrp.pl,  

 przetargi@lipnicawielka.pl 

strona internetowa: www.lipnicawielka.pl,  

Znak sprawy: 271.13.2020 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 

...………………………. 
<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 

Lipnica Wielka, dnia 28.12.2020 r.   
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SPIS TREŚCI: 

CZĘŚĆ I – Informacje wprowadzające; 

CZĘŚĆ II – Nazwa i adres zamawiającego; 

CZĘŚĆ III – Tryb udzielenia zamówienia; 

CZĘŚĆ IV – Opis przedmiotu zamówienia; 

CZĘŚĆ V – Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

CZĘŚĆ VI – Warunki udziału w postępowaniu; 

CZĘŚĆ VII – Podstawy wykluczenia; 

CZĘŚĆ VIII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

CZĘŚĆ IX – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 

CZĘŚĆ X – Wymagania dotyczące wadium; 

CZĘŚĆ XI – Termin związania ofertą; 

CZĘŚĆ XII – Opis sposobu przygotowywania ofert; 

CZĘŚĆ XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

CZĘŚĆ XIV – Opis sposobu obliczenia ceny; 

CZĘŚĆ XV – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

CZĘŚĆ XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

CZĘŚĆ XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

CZĘŚĆ XVIII – 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; 

CZĘŚĆ XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielnie zamówienia; 

CZĘŚĆ XX – Inne informacje; 

CZĘŚĆ XXI – Załączniki. 

 

 



  

 

Strona 3 z 34 
 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” – Gmina Lipnica Wielka; 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji; 

„SIWZ” lub „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

„ustawa” lub „ustawa Pzp” lub „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.); 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został opisany w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych; 

„Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca 

się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 

przygotowania oferty.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami 

jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503, ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

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

ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić               
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z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać”. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane lub dostawy lub 

usługi, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz 

odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje nazwy (firm) 

podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia 

podwykonawcy i brak podania nazwy firm podwykonawców, będzie oznaczało, że Wykonawca 

zamierza osobiście wykonać zamówienie. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Sposób postępowania w przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia 

podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa o 
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podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej, musi mieć charakter umowy odpłatnej. 

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może być realizacja 

świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego zamówienia, a także realizacja 

takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 23 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.             

W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy składają dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 

postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa 

powinna wynikać wola wszystkich wspólników o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. 

Zaleca się by pełnomocnictwo wymieniało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 

się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega sobie możliwość zastosowania 

procedury wynikająca z art.24aa w ramach której Zamawiający dokona rozpatrzenia ofert, czyli 

zbada oferty i dokona ich oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

CZĘŚĆ II – NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa: Gmina Lipnica Wielka 

Adres:  Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka 

NIP: 7352841452  

tel. 18 263 45 95 

fax. 18 26 345 97 

e-mail: lipnicaw@gminyrp.pl,  

przetargi@lipnicawielka.pl 

Adres strony internetowa: www.lipnicawielka.pl,  

 

 

mailto:lipnicaw@gminyrp.pl
mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
http://www.lipnicawielka.pl/
http://www.lipnicawielka.pl/
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CZĘŚĆ III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

CZĘŚĆ IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa muzeum pasterstwa wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę muzeum pasterstwa oraz budowę obiektów 

towarzyszących: chodniki, miejsca postojowe, zbiornik przeciwpożarowy, zagospodarowanie 

zieleni.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług             

i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania                   

i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

1) umową, 

2) z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

3) obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

4) SIWZ, 

5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami 

bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego, 

6) z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. 

5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy.  

6. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie         

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności 
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niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały określone w części XX specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

7. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby przedmiot zamówienia nie był opisany w sposób 

dyskryminujący, a w szczególności dołożył należytej staranności, aby w żadnym punkcie opisu 

przedmiotu nie użyć znaku towarowego, patentu, źródła szczególnego procesu, który mógłby 

faworyzować jakiś produkt. Jeżeli pomimo tego okaże się w jakimkolwiek miejscu w siwz lub 

dokumentach załączonych do niej występuje takie określenie, to nie należy tego traktować jako 

wymagań dotyczących opisu przedmiotu, a należy to traktować tylko w kategorii wskazań o 

charakterze informacyjnym, nie wiążącym dla wykonawcy.  

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, równoważnych wyrobów 

budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń, pod warunkiem: 

1) zastosowania wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń                  

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane lub materiały 

budowlane lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót,  

2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia 

spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 

te wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia.  

8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców 

rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, 

który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, jest 

obowiązany w ofercie wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

9. Wymagania dotyczące robót: 

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego                         

i zaleceniami, i wskazówkami Zamawiającego; 

2) roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ; 
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3) wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być w I gatunku 

jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub aprobaty lub inne dokumenty 

wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

4) ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 

10. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 

społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45262520-2 Roboty murowe 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 
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CZĘŚĆ V – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA 

WADY 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 21.10.2021 roku.   

2. Wymagany przez Zamawiającego: 

1) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane 

urządzenia wynosi: 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, 

2) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane 

urządzenia wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 

CZĘŚĆ VI – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Określenie warunków:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej 

Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
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a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegające na budowie budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą, o wartości nie mniejszej niż 

1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), 

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: /co najmniej/ 

•  jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej /wystarczy w ograniczonym zakresie/, wydane na podstawie aktualnych przepisów 

ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby 

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis)/, doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających 

na budowie budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą, każda o wartości nie mniejszej niż   

1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto)  

• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby 

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) w zakresie niezbędnym do wykonania 
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przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; 

• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie 

aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby 

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis)   do  kierowania  robotami równoważne do 

wyżej wskazanych.,  w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w 

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w 

więcej niż jednej ze wskazanych branż. 

Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być 

zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 2 winien spełniać co najmniej 

jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 
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6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 4. 

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

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

CZĘŚĆ VII – PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 

3.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.   

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczącej: 

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; 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. 798 z późn.zm.) (załącznik nr 6 do 

SIWZ) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

CZĘŚĆ VIII – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty wykonawca dołączy: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                                  

w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. 

nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,               

o których mowa w Cz. VI ust. 2 SIWZ, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 

pkt 1. 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 

załączniku nr 3 do SIWZ. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                       

o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy 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. 

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

2.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została  

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.1.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                            

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,                  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

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

2.2 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

dokumenty: 

2.2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

2.2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –             

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,                  

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

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

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 
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przyczyny   o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty; 

2.2.2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              

w szczególności odpowiedzialnych za 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. 

2.2.3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone             

w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs waluty publikowany przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2.2.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

2.2.4.1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania        

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

2.2.4.2.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,               

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

2.2.5. Podmioty zagraniczne składają dokumenty równoważne do wymaganych od krajowych 
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wykonawców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

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

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.1126). 

2.2.6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, 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. Przepisu zdania pierwszego 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. 

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

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

2.2.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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). 

CZĘŚĆ IX – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                               

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
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SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na 

adres: przetargi@lipnicawielka.pl 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści  

specyfikacji, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.  

5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora  

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z 2016 r., 

poz. 1113, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

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

drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji 

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

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

otrzymania. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów mających 

na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, pełnomocnictwa oraz 

uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego. 

6. Domniemywa się, iż pismo przekazane przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej 

podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 

określony w ust. 5 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
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7. Adres zamawiającego, nr telefonu, adres strony internetowej i e-mail zostały określone w Cz. 

II niniejszej specyfikacji. 

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Marzena Polaczek – Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. nr 5,   

tel.: 18 53 100 54 lub 18 26 345 95 wew. 20, 

- Piotr Zborek – Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. nr 5,               

tel.: 18 53 100 54 lub 18 26 345 95 wew. 20, 

9. Informacji dotyczących przedmiotowego postępowania udziela się w dni robocze: 

– poniedziałek w godzinach: 8:30 – 16:30 

- od wtorku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30  

CZĘŚĆ X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   

CZĘŚĆ XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

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 tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

CZĘŚĆ XII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty w postaci 

elektronicznej.  

2. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. 

4. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty i załączników do oferty wykorzystanie wzorów 

stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych 

przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami 

określonymi przez Zamawiającego. 



  

 

Strona 19 z 34 
 

5. Zaleca się, aby dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku komputerowego lub 

maszynopisu. 

6. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inną techniką. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 

osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Formularz oferty, oświadczenia, 

wykazy, harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w oryginale. Oświadczenia, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie pisemnej. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli                               

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie 
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kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie                          

te osoby. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, to do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie 

do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów), 

zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

12. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 

niniejszą SIWZ formie. 

13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

Wykonawcy i siedziby. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również 

te przedstawiane w oryginałach, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny  odpowiedzialności karnej podlega ten, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 

innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 

podstawie ustawy albo od organu lub  instytucji dysponujących środkami publicznymi –kredytu, 

pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 

bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 

pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 

zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 

nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 

istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 

płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

16. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących załącznik 

nr 2 i nr 3 do SIWZ, 
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3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego, 

4) Zobowiązania innych podmiotów albo inne dokumenty służące Wykonawcy wykazaniu 

potencjału innych podmiotów, w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp –                              

w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

17. Wykonawca w ofercie podaje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

18. Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu załączników do oferty oraz podania 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

19. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                    

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane i wykazuje iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                          

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2018r., poz.  419 z późn. zm.) i dołączone do 

oferty, zaleca się aby były trwale i oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

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

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica 

Wielka 518 oraz opisane: „Oferta na:  „BUDOWA MUZEUM PASTERSTWA WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

Nie otwierać przed dniem ................................... (podać termin otwarcia ofert)”. 

21. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
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złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

CZĘŚĆ XIII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok. nr 

2 /Kasa/, w terminie do dnia 19.01.2021 roku do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipnicy 

Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawarte w 

ofertach. 

5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.lipnicawielka.pl  w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, informacje o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

CZĘŚĆ XIV – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, w cenie 

ryczałtowej brutto, musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja własna 

Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu 

zamówienia obejmującej roboty określone w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w przedmiarach robót na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

http://www.lipnicawielka.pl/
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W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót, Wykonawca 

winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

3. Cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego                      

i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami                        

i opłatami oraz z innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami 

zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również 

jego ewentualnych podwykonawców. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku 

akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów                                    

i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

4. Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych 

niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania prac 

budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów 

prawa budowlanego. 

5. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: 

wody i energii elektrycznej, łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji 

zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, zajęcia pasa 

drogowego, organizacji ruchu) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót 

budowlanych. 

6. Cena musi również uwzględniać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej. 

7. Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać również koszt wszystkich prac towarzyszących i 

tymczasowych, w tym: 

1) koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i ppoż., koszt robót rozbiórkowych oraz koszty 

związane z wszelkimi pracami porządkowymi dotyczącymi zakończenia przedmiotu 

zamówienia, 

2) koszt przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, 

3) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

4) koszt wywozu ziemi i odpadów oraz ich utylizację, itp., 

5) ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni dróg, chodników itp., 

wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

6) koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

7) inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 



  

 

Strona 24 z 34 
 

8. Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub 

kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia                    

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem 

Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie                                

o dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. 

Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie 

rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.  

10. Cena ryczałtowa brutto i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie 

od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.                     

W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

CZĘŚĆ XV – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

• cena – waga: 60%, (C) 

• okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga: 40%, (G) 

2. Ocena oferty w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: 

1) Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego 

wzoru: 

 najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych  

 ofert niepodlegających odrzuceniu 

C = ------------------------------------------------------------------- x 60 

 cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena, maksymalnie 60 punktów 

2) Ocena oferty w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

dokonana zostanie według poniższego wzoru: 

                                   Go  

G = ------------------------------------------------------------ x 40 

                                 G max  
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gdzie: 

G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji jakości 

i rękojmi za wady, maksymalnie 40 punktów 

Go – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w ofercie ocenianej, 

Gmax – najdłuższy wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (60 miesiący). 

Wymagany przez Zamawiającego: 

a) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane 

urządzenia wynosi: 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

krótszego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady niż wymagany, oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 

niezgodna z SIWZ. 

b) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane 

urządzenia wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości               

i rękojmi za wady dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, 

natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

zadeklarowany w ofercie Wykonawcy. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę, będącą sumą ocen: 

C (CENA) + G (Gwarancja)  

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. 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. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 
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6. CZĘŚĆ XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru oferty. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zasadach określonych w części XVII niniejszej specyfikacji, oraz dostarczy:  

1) harmonogram rzeczowo-finansowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 

3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,  

4) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach 

określonych we wzorze umowy. 

5. 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. 

6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

CZĘŚĆ XVII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w 

ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Bank Spółdzielczy w Jabłonce - nr rachunku               

16 8798 0002 0000 0000 1964 0009   z dopiskiem: „Zabezpieczenie – budowa muzeum 

pasterstwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą”. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji 

jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

10. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

Protokołu Odbioru Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi.  

CZĘŚĆ XVIII – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
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WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 

4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

CZĘŚĆ XIX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym 

osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki 

ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z 29 stycznia 2004 

r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).  

CZĘŚĆ XX – INNE INFORMACJE 

1. Informacja dotycząca umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

3. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Informacja dotycząca walut obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

5. Informacja o aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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7. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

1) Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia i okres 

wymaganego zatrudnienia. 

Zamawiający wymaga, aby: 

a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych                            

z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia,       

a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy (kp). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę 

zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, 

Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 

posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak osoba 

poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do 

sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia,  

c) Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej 

pracy przez każdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi być realizowana w ramach 

umowy o pracę, 

d) zmiana osób, o której mowa z ust. 7 pkt 1, lit b, nie wymaga aneksu do umowy, 

e) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek 

Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do osoby 

pracownika Wykonawcy, 

f) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności o których 

mowa w ust. 7 pkt 2. 

2) Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) Czynności pracownika budowlanego (robotnika budowlanego) i operatora sprzętu 

obejmujące cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej               

i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.  

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz przed 

przystąpieniem do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności, których mowa w ust. 7 pkt .2.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 pkt 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                       

i dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                             

ww. wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

b) W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania 

Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodów lub 

oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 pkt 2 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 pkt 2 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy w § 12 ust.1 pkt 14, 

d) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

wymaganych lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy                

o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej określonej we wzorze 

umowy w § 12 ust. 1 pkt 10 i 11, 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Informacje dot. danych osobowych wykonawców w związku z wejściem w życie 

rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze 

zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka jest Wójt Gminy 

Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518, tel. 182634595, e-mail: gmina@lipnicawielka.pl,    



  

 

Strona 32 z 34 
 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem 

iod@lipnicawielka.pl;   

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art.  2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z 2019 poz.  1843ze zm.).   

4).Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –jako 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na  Administratorze  na  mocy 

przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 

2019r. poz. 869ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5.) W związku z przetwarzaniem danych  w  celu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są 

współadministratorami   danych   osobowych   lub   przetwarzają   w   imieniu Administratora 

dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.6.Administrator  nie  ma  zamiaru  

przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych.7.Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  

do  realizacji  celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający przechowuje  protokół  wraz  z  załącznikami  przez  okres  4  lat  od dnia  

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 

umowę przez cały czas umowy.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14  lipca  1983  r.  o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  553  ze  zm.),  akty  wykonawcze  do  tej  

ustawy  oraz inne przepisy prawa. 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

1)prawo do danych osobowych, w  tym  prawo  do  otrzymania  kopii  danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego,  wymagało  

niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  Zamawiający  może żądać od Pani/Pana, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  
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szczególności  podanie  nazwy  lub  daty postępowania (zakończonego postępowania) o 

udzielenie zamówienia, 

2)prawo  żądania  sprostowania  danych osobowych  które  są  nieprawidłowe,  a  także prawo  

żądania  uzupełnienia  niekompletnych  danych  osobowych -przy   czym skorzystanie  przez  

Panią/Pana,  z  tego  uprawnienia  nie  może  skutkować  zmianą wyniku  postępowania  ani  

zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,3)prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c)Administrator nie potrzebuje już  danych  do  celów  przetwarzania,  ale  są  one potrzebne 

Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli   wniosła/wniósł Pani/Pan  sprzeciw  na  mocy  art.  21  ust.  1  RODO  wobec 

przetwarzania do  czasu  stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po stronie  

Administratora  są  nadrzędne  wobec  podstaw  sprzeciwu -przy  czym,  nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie  zamówienia  

publicznego  lub  konkursu,  a  nadto  od  dnia  zakończenia postępowania  o  udzielenie  

zamówienia,  w  przypadku  gdy  wniesienie  żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania  tych  danych  osobowych  zawartych  w  

protokole  i załącznikach  do protokołu,  Zamawiający  nie  udostępnia  tych  danych  zawartych  

w protokole i  w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO. 

W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych  nie 

przysługuje Pani/Panu: 

1)prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art.  17  ust.  3  lit.  b),  d) oraz e) 

RODO –prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym 

w ust. 3; 

2)prawo  do  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  art.  21 

RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3)prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  
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Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Niepodanie 

danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Prawa Zamówień 

Publicznych, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Prawo Zamówień Publicznych. 

Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RRODO. 

CZĘŚĆ XXI – ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty, 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Załącznik nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych, 

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej, 

Załącznik nr 7 – wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego, 

Załącznik nr 8 – wzór umowy, 

Załącznik nr 9 – dokumentacja techniczna w tym (projekt budowlany, STWiORB, przedmiary)  

 


