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I. Nazwa i adres Zamawiaj cego 
Stowarzyszenie Pomocy Niepe nosprawnym „BRATEK” 
ul. Henryka Sienkiewicza 15 
74-320 Barlinek 
KRS 0000171673 
NIP: 597-161-16-48 
tel./faks:  95 746 24 47 
tel.: 601 537 415 
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: bratekbarlinek@googlemail.com 
Numer rachunku bankowego do wp aty wadium: 92 8355 0009 0008 5212 2000 0015 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest Specyfikacja Istotnych warunków 
Zamówienia: www.bratek-barlinek.pl 
   
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy pzp przy zastosowaniu art. 24aa powy szej ustawy. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz  Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia, zwan  

dalej SIWZ, zastosowanie maj  przepisy ustawy pzp. 
3. Warto  zamówienia nie przekracza równowarto ci kwoty okre lonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  
 
III. Terminy u yte w specyfikacji i ich znaczenie 
1. Zamawiaj cy – Stowarzyszenie Pomocy Niepe nosprawnym „BRATEK”. 
2. Post powanie – post powanie prowadzone przez Zamawiaj cego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Ustawa pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (t. j. Dz.U. 

2019.1843 ze zm.). 
5. Zamówienie – nale y przez to rozumie  zamówienia publiczne, którego przedmiot zosta  w 

sposób szczegó owy opisany w rozdziale IV SIWZ. 
6. Wykonawca – podmiot, który ubiega si  o wykonanie zamówienia, z  ofert  na wykonanie 

zamówienia, albo zawar  z Zamawiaj cym umow  w sprawie wykonania zamówienia. 
7. Podwykonawca – podmiot, który nie ubiega si  o udzielenie zamówienia, lecz jednak w 

przypadku wyboru okre lonego Wykonawcy ma prawo (z woli tego Wykonawcy i w oparciu na 
cz  go z nim umow ) do uczestniczenia w jego realizacji. 

8. STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa budynku Szko y Przysposabiaj cej do Pracy. Etap II – 
doko czenie budowy. 
1. Wspólnotowy s ownik zamówie  CPV: 

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich cz ci 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budow  
45330000-6 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 
45420000-7 – roboty w zakresie zak adania solarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45331000-6 – instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45400000-1 – roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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2. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych. 
3. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. 
4. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje doko czenie budowy budynku nowej szko y. 
7. W ramach etapu I budowy wykonano budynek o zwartej bryle przykryty dachem p askim o 

nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma nast puj ce 
parametry:  
Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 
Pokrycie dachu – papa. 
Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m. 
Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop elbetowy z p yt kana owych 
SPK, strunobeton. 
Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m2. 
Powierzchnia ca kowita: 667,11 m2. 
Kubatura: 2.136,00 m3. 
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych. 
Wysoko  budynku: 7,63 m – budynek niski. 
W budynku przewidziano instalacj  wodno-kanalizacyjn , instalacj  centralnego ogrzewania, 
instalacj  elektryczn , wentylacj  grawitacyjn  nawiewno-wywiewn  mechaniczn , klimatyzacji, 
instalacj  odgromow  oraz instalacj  teletechniczn .  

8. W ramach I etapu wykonano: 
1) w zakresie robót zewn trznych – pe en zakres robót przy czeniowych, 
2) w zakresie robót konstrukcyjnych – pe ny zakres (razem z szybem windy), 
3) pokrycie dachowe z rurami spustowymi, 
4) stolarka okienna i drzwiowa zewn trzna, 
5) elewacja – tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopion  siatk  i zagruntowaniem), 
6) roboty wyko czeniowe w zakresie robót budowlanych – cianki dzia owe, pod a i posadzki 

na parterze, 
7) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – instalacje podposadzkowe kanalizacyjne, 
8) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – roboty zewn trzne – pe ny zakres, 
9) w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych – roboty zewn trzne – pe ny zakres. 

9. Szczegó owy opis zakresu przedmiotu zamówienia okre laj : 
1) Projekt budowlany – za cznik nr 10 do SIWZ. 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - za cznik nr 11 do 

SIWZ.  
10. W ramach niniejszego post powania nale y wykona  etap II zadania. W zwi zku z tym w 

stosunku do szczegó owego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 9 Zamawiaj cy 
dokonuje nast puj cych uszczegó owie :  
1) Nale y wykona  przygotowanie terenu, a w tym w szczególno ci: 

a) roboty zabezpieczaj ce 
b) zabezpieczenie szklarni edukacyjnej, 
c) zabezpieczenie poletek edukacyjnych, 
d) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pe ne wysoko ci minimum 

2m), 
e) doprowadzenie energii na plac budowy (ok. 200m) i opomiarowanie, 
f) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na terenie Zamawiaj cego, 
g) przygotowanie dojazdu na teren budowy od strony Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 

UWAGA! Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 
na dojazd do terenu budowy przez teren szpitalny. 

h) wykonanie niezb dnych dojazdów, bram wjazdowych, doj  itp., 
i) wykonanie zaplecza budowy z w em sanitarnym opomiarowanym, 
j) pod czenie niezb dnych do funkcjonowania budowy mediów. 
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Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ci y dojazd do istniej cego budynku 
dydaktycznego oraz parkingu.  

2) W zakresie wyko czenia budynku nale y wykona  m.in. nast puj ce roboty budowlane na 
parterze: 
a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, 
b) ciany dzia owe dodatkowe 2 szt., 
c) tynki, g adzie, malowanie, 
d) stolarka drzwiowa. 

3) W zakresie wyko czenia budynku nale y wykona  m.in. nast puj ce roboty budowlane na 
poddaszu: 
a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, 
b) tynki, g adzie, malowanie, 
c) stolarka drzwiowa. 

4) Inne roboty budowlane: 
a) schody, 
b) elewacja, 
c) winda, 
d) zagospodarowanie terenu. 

5) W zakresie instalacji sanitarnych nale y wykona  m.in.: 
a) instalacja wody zimnej i ciep ej, 
b) roboty remontowe przygotowawcze, 
c) instalacja ppo ., 
d) zestaw hydrofobowy ppo . pompa, 
e) instalacja kanalizacyjna wewn trzna, 
f) centralne ogrzewanie, 
g) kocio /zbiornik c.w.u. na pelet/gaz, 
h) instalacja wentylacyjna, 
i) drena  opaskowy. 

6) W zakresie instalacji elektrycznych nale y wykona  m.in.: 
a) monta  tablic, 
b) WG ppo ., 
c) instalacja o wietleniowa z monta em opraw, 
d) instalacja gniazd, 
e) instalacja alarmowa i ppo . z projektem wykonawczym zaopiniowanym przez 

rzeczoznawc  ppo . 
7) Zamawiaj cy w celach informacyjnych za cza przedmiar robót (za cznik nr 12 do SIWZ). 

Zamawiaj cy zastrzega, e powy szy przedmiar (z cznik nr 12 do SIWZ) w aden sposób 
nie mo e by  traktowany przez Wykonawców jako opis przedmiotu zamówienia. 

8) Nale y przygotowa  dokumentacj  powykonawcz  wynikaj  z przepisów Prawa 
budowlanego. 

9) Wykonawca ma obowi zek wykona  i zafakturowa  do dnia 30 listopada 2020 r. roboty 
za kwot  minimum 1.650.000 z . 

10) Dopuszcza si  mo liwo  rozliczania fakturami przej ciowymi do warto ci 80% ceny 
umownej (bez uwzgl dnienia warto ci ewentualnych zamówie , o których mowa w art. 67 
ustawy pzp i zmian wprowadzanych do umowy na podstawie zapisów umowy lub na 
podstawie art. 144 ustawy pzp).  
Zamawiaj cy informuje, e pierwsz  faktur  przej ciow  Wykonawca b dzie móg  
wystawi  po wykonaniu i odebraniu robót o warto ci co najmniej 500.000 z . 

11) Na przedmiot zamówienia Zamawiaj cy wymaga gwarancji na okres 60 miesi cy. 
12) Zamawiaj cy wymaga przej cia przez Wykonawc  gwarancji na roboty wykonane w I 

etapie w szczególno ci na stolark , konstrukcj cian i stropów, dach na okres od terminu 
ostatecznego odbioru robót wykonanych w II etapie do terminu zako czenia gwarancji na etap 
I (po owa roku 2024). 

13) Wszelkie uszkodzenia robót wykonanych w I etapie Wykonawca usunie na koszt w asny. 
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11. Zakres robót uj tych w zamówieniu obejmuje m.in.: 
1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 
3) zabezpieczenie robót oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z 

zarz dc  drogi oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w 
trakcie trwania oznakowania ruchu; 

4) uzyskanie niezb dnych do prowadzenia robót budowlanych pozwole , uzgodnie  itp.; 
5) wykonanie robót budowlanych i towarzysz cych w zakresie wynikaj cym z dokumentacji 

projektowej; 
6) wykonanie bada  i sprawdze , w tym laboratoryjnych, wynikaj cych ze szczegó owych 

specyfikacji technicznych; 
7) pozyskanie i transport materia ów na miejsce budowy; 
8) pozyskanie i transport sprz tu i niezb dnych urz dze  na miejsce budowy; 
9) zagospodarowanie we w asnym zakresie lub utylizacja powsta ych w wyniku 

prowadzonych robót odpadów i ziemi. 
12. Przy odbiorze osobistym lub za zaliczeniem pocztowym Wykonawca otrzyma dokumenty w 

nast puj cej formie: 
1) SIWZ, wzór umowy – w formie drukowane (papierowej); 
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 6 – w formie elektronicznej. 
W formie papierowej  dokumenty dost pne s  do wgl du w siedzibie Zamawiaj cego. 

13. W przypadku wyst pienia w materia ach przetargowych jednoznacznych nazw wyrobów 
budowlanych lub urz dze  wskazuj cych na producenta i konkretnych typów katalogowych – 
wszystkie takie nazwy ka dorazowo nale y czyta  z klauzul  „lub równowa ne” o takich samych  
lub nie gorszych parametrach technicznych, jako ciowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. 
Je eli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urz dze , nale y to traktowa  jako 
pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jako ciowego (standardu). Zamawiaj cy dopuszcza 
oferowanie materia ów i urz dze  równowa nych, pod warunkiem, e zagwarantuj  one 
uzyskanie parametrów jako ciowych i cech u ytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiaj cy wymaga z enia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniaj cych te materia y lub urz dzenia w celu udowodnienia, e oferowane parametry 
jako ciowe i cechy u ytkowe s  równowa ne lub lepsze od za onych w dokumentacji. 
Udowodnienie, e zastosowane materia y, przedmioty lub towary maj  parametry równe lub 
lepsze ni  materia y, przedmioty lub towary przywo ane w opisie przedmiotu zamówienia le y po 
stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczno ci wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacj , w 
sytuacji, gdy wykonanie tych robót b dzie korzystne dla Zamawiaj cego. 

15. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzenia zamiany materia ów i urz dze  opisanych w 
dokumentacji, pod warunkiem, e zmiany te b  korzystne dla Zamawiaj cego. B  to np. 
okoliczno ci: 

1) powoduj ce skrócenie czasu realizacji robót budowlanych, obni enie kosztu ponoszonego 
przez Zamawiaj cego na eksploatacj  i konserwacj  wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powoduj ce poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z uwagi na post p technologiczny lub zmiany 

obowi zuj cych przepisów. 
16. Dokonanie jakichkolwiek zmian, o których mowa w ust. 14 i 15 wymaga zgody Zmawiaj cego.  
17. Ustalone na postawie oferty wynagrodzenie ma charakter rycza towy.  
 
V. Termin wykonania zamówienia 
1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: nie pó niej ni  do 20 lipca 2021 r.  
2. Wskazany w ust. 1 termin zako czenia realizacji przedmiotu zamówienia oznacza zako czenie 

ca ci robót budowlanych. 
3. Zasady odbioru robót okre la projekt umowy, stanowi cy za cznik nr 7 do SIWZ. 
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VI. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6) i 7) ustawy pzp 
1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 

i 7) ustawy pzp o warto ci cznej do 450.000 z  brutto polegaj cych na:  
1) wykonaniu podjazdu dla niepe nosprawnych, 
2) wykonaniu zbiornika ppo ., 
3) wykonaniu utwardzenia terenu.  

2. Zamówienia zostan  udzielone w przypadku, gdy Zamawiaj cy pozyska odpowiednie dodatkowe 
rodki finansowe na ich realizacj . 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu ofert  rycza tow  na ka dorazowy uzgodniony zakres 
prac. Oferta taka podlega negocjacjom pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc . 

4. Zamówienie by o przewidziane w og oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 
zgodne z jego przedmiotem, a ca kowita warto  tego zamówienia zosta a uwzgl dniona przy 
obliczaniu warto ci zamówienia podstawowego. 

 
VII. Podwykonawcy 
1. Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy pzp Zamawiaj cy zastrzega obowi zek osobistego wykonania 

przez Wykonawc  kluczowych cz ci zamówienia, to jest wykonanie: 
1) instalacji elektrycznych, 
2) instalacji teletechnicznych, 
3) instalacji wodoci gowej, 
4) instalacji sanitarnej, 
5) centralnego ogrzewania i wentylacji, 
6) robót elewacyjnych, 
7) robót wyko czeniowych (szpachlowanie, malowanie, uk adanie p ytek, posadzki itp.).    

2. Zamawiaj cy dopuszcza podwykonawstwo w innych cz ciach zamówienia poza wymienionymi 
w ust. 1 niniejszego rozdzia u  

3. Zasady na jakich Wykonawca mo e powierzy  wykonywanie cz ci zamówienia 
podwykonawcom okre la wzór umowy, stanowi cy za cznik nr 7 do SIWZ. 

 
VIII. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac  
1. Zamawiaj cy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp nak ada na wykonawc  obowi zek 

zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób wykonuj cych czynno ci bezpo rednio 
zwi zane z wykonywaniem robót b cych przedmiotem zamówienia, w tym prac fizycznych 
(tzw. pracowników fizycznych). 

2. Wymaganie nie dotyczy osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, je eli wykonywanie 
przez nie czynno ci nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.104) – np. osób kieruj cych budow , 
projektantów, wykonuj cych obs ug  geodezyjn , dostawców materia ów itp. 

3. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tak e podwykonawców i dalszych podwykonawców 
-  Wykonawca jest zobowi zany zawrze  w ka dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowi zuj ce podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienie na umow  o prac  
wszystkich osób wykonuj cych wskazane w ust. 1 czynno ci. 

4. W celu zweryfikowania wymagania okre lonego w ust. 1 Zamawiaj cy wymaga z enia przez 
Wykonawc  najpó niej w dniu przekazania placu budowy wykazu osób oddelegowanych do 
realizacji zamówienia wraz z o wiadczeniem, e s  one zatrudnione na podstawie umowy o prac . 
Zamawiaj cy nie przeka e Wykonawcy placu budowy do momentu powy szego wykazu. 
Wynik e z tego opó nienie w realizacji przedmiotu zamówienia b dzie traktowane jako 
opó nienie z winy Wykonawcy. 

5. Ka dorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy – 
Wykonawca jest zobowi zany do przedstawiania korekty listy oddelegowanych do wykonania 
zamówienia do wiadomo ci Zamawiaj cego na bie co. 

6. Zamawiaj cy na ka dym etapie realizacji zamówienia mo e skontrolowa  przestrzeganie przez 
Wykonawc  obowi zku okre lonego w ust. 1 i wezwa  Wykonawc  do przedstawienia w terminie 
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nie d szym ni  7 dni  dowodów potwierdzaj cych zatrudnienie osób na umow  o prac , w 
szczególno ci: 
1) wiadcze  osób o zatrudnieniu ich na umow  o prac  po wiadczone podpisem danej osoby i 

pracodawcy lub 
2) kopii dokumentów potwierdzaj cych podleganie ubezpieczeniom spo ecznym z tytu u 

zatrudnienia na umow  o prac  lub 
3) innych dokumentów potwierdzaj cych zawarcie umowy o prac . 

W tym celu Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

7. Brak przed enia przez Wykonawc  dowodów, o których mowa w ust. 6 uznane b dzie za 
niewype nienie wymogu zatrudnienia osób na umowy o prac . 

 
IX. Wadium 
1. Warunkiem udzia u w Post powaniu jest wniesienie wadium w wysoko ci 50.000,00 z  (s ownie: 

pi dziesi t tysi cy z  00/100). 
2. Wadium musi by  z one przed terminem sk adania ofert. 
3. Wadium mo e by  wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach: 

1) w pieni dzu, 
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z 

tym, e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4. Wadium w formie pieni dza nale y wnie  przelewem na rachunek bankowy podany w Rozdziale 
I niniejszej SIWZ z dopiskiem na przelewie: wadium w post powaniu na budow  budynku Szko y 
Przysposabiaj cej do Pracy – etap I. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieni dzu nast puje z chwil  uznania rodków pieni nych na 
rachunku bankowym Zamawiaj cego, o którym mowa u ust. 4, przed up ywem terminu sk adania 
ofert tj. przed up ywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk adania ofert. 
Obowi zkiem Wykonawcy jest dba  o w ciwy, odpowiednio wczesny termin dokonania 
zlecenia przelewu. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieni nej – dokument potwierdzaj cy dokonanie przelewu wadium nale y za czy  do 

oferty; 
2) innej ni  pieni dz – orygina  dokumentu nale y do czy  do oferty lub z  w siedzibie 

Zamawiaj cego w oddzielnej kopercie w terminie sk adania ofert. 
7. Z tre ci gwarancji/por czenia winno wynika  bezwarunkowe, na ka de pisemne danie 

zg oszone przez Zamawiaj cego w terminie zwi zania ofert , zobowi zanie Gwaranta do wyp aty 
Zamawiaj cemu pe nej kwoty wadium w okoliczno ciach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
pzp. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawid owy zostanie 
odrzucona. 

9. Okoliczno ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy okre la ustawa PZP. 

 
X. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie do wniesienia zabezpieczenia 

nale ytego wykonania umowy najpó niej w dniu jej zawarcia w wysoko ci 5% ceny ca kowitej 
brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania 
umowy. 
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3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by  wnoszone wed ug wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku nast puj cych formach: 
1) w pieni dzu; 
2) por czeniach bankowych, lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, 

z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca wp aca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiaj cego, wskazany w rozdziale I  niniejszej SIWZ. 
5. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre lonych art. 148 

ust.2 ustawy pzp. 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni nej, Zamawiaj cy przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w formie 
pieni nej z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieni dzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Z tre ci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por czenia winno wynika , e bank, 
ubezpieczyciel, por czyciel zap aci, na rzecz Zamawiaj cego w terminie nie d szym ni  30 dni 
od pisemnego dania kwot  zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaj cego, bez 
odwo ania, bez warunku, niezale nie od kwestionowania czy zastrze  Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiaj cego jest uzasadnione czy nie. 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, b dzie wnoszone w formie innej ni  pieni dz, Zamawiaj cy 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

9. W przypadku, gdy zabezpieczenie b dzie wnoszone w formie innej ni  pieni dz musi by  ono 
wniesione: 
1) w cz ci dotycz cej zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy na okres wykonania 

umowy powi kszony o 30 dni, 
2) w cz ci dotycz cej zabezpieczenia nale ytego usuni cia wad na okres r kojmi i gwarancji 

powi kszony o 15 dni.   
10. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana nie wniesie zabezpieczenia nale ytego 

wykonania umowy, Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert  spo ród pozosta ych ofert 
stosownie do tre ci art. 94 ust. 3 ustawy pzp. 

11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si  art. 149 ustawy 
pzp. 

12. W przypadku nieprzed enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpó niej na 30 dni 
przed up ywem terminu wa no ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
ni  w pieni dzu, zamawiaj cy zmienia form  na zabezpieczenie w pieni dzu, poprzez wyp at  
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyp ata nast pi  nie pó niej ni  w ostatnim dniu 
wa no ci dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Szczegó owe warunki zwrotu zabezpieczenia nale ytego wykonania okre la projekt umowy 
stanowi cy za cznik nr 7 do SIWZ. 

 
XI. Warunki udzia u w post powaniu 
1. W post powaniu mog  bra  udzia  wykonawcy, wspólnicy konsorcjum oraz inne podmioty, na 

których zasoby powo uje si  wykonawca je eli nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 Ustawy pzp. 

2. Warunki udzia u w post powaniu dotycz ce kompetencji lub uprawnie  do prowadzenia 
okre lonej dzia alno ci zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów: Zamawiaj cy nie 
wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie. 

3. Warunki udzia u w post powaniu dotycz ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca 
spe ni warunki je eli wyka e, e: 
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1) posiada rodki finansowe lub zdolno  kredytow  w wysoko ci cznej nie ni szej ni  700.000 
otych (s ownie: pi set tysi cy z otych);  

W przypadku wykonawców, którzy wyka  kwot  posiadanych rodków finansowych lub 
zdolno  kredytow  w walucie innej ni  PLN, zamawiaj cy przeliczy ich warto  wed ug 
redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzaj cej wysoko  posiadanych 
rodków lub zdolno  kredytow ;  

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci 
maj cej zwi zek z przedmiotem zamówienia na kwot  nie ni sz  ni  2.000.000 z otych; 

Ocen  spe niania tych warunków Zamawiaj cy przeprowadzi na podstawie informacji banku lub 
spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko  posiadanych rodków 
finansowych lub zdolno  kredytow  wykonawcy, w okresie nie wi kszym ni  1 miesi c przed 
up ywem sk adania ofert oraz op aconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
potwierdzaj cego, e wykonawca jest ubezpieczony w okre lonym wy ej zakresie na sum  
gwarancyjn  nie mniejsz  ni  wskazana. 

4. Warunki udzia u w post powaniu dotycz ce zdolno ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca 
spe ni warunki je eli wyka e, e: 
1) wykona  nie wcze niej ni  w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a 

je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, w sposób nale yty, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czy  co najmniej: 
a) dwie roboty budowlane polegaj ce na budowie od podstaw budynku wyposa onego w 

instalacje: elektryczn , c.o., wodny i kanalizacji, komputerow , teletechniczn , 
monitoringu, ostrzegania przed w amaniem, ppo . oraz klap dymowych, w tym co 
najmniej jednego budynku wyposa onego w wentylacj  mechaniczn  i klimatyzacj , 
o warto ci nie mniejszej ni  1.700.000 z  ka dy,  

b) jedn  robot  budowlan  polegaj  na budowie windy. 
Ocen  spe niania tego warunku zamawiaj cy przeprowadzi na podstawie dostarczonego 
wykazu robót budowlanych (za cznik nr 4 do SIWZ). 

2) dla realizacji robót budowlanych b dzie dysponowa :  
a) osob , która dzie pe ni  funkcj  kierownika budowy, posiadaj  uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej  oraz 
minimum 7-letnie do wiadczenie zawodowe w pe nieniu funkcji kierownika 
budowy/kierownika robót, 

b) osob , która dzie pe ni  funkcj  kierownika robót, posiadaj  uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-letnie 
do wiadczenie zawodowe w pe nieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, 

c) osob , która dzie pe ni  funkcj  kierownika robót, posiadaj  uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie do wiadczenie 
zawodowe w pe nieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót; 
Do wiadczenie zawodowe nale y liczy  od dnia uzyskania uprawnie  budowlanych 
do kierowania w danej specjalno ci.   
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo czenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spe niaj  
warunki okre lone dla ka dej z funkcji. 
Zamawiaj cy, okre laj c wymogi w zakresie posiadanych uprawnie  budowlanych, 
dopuszcza odpowiadaj ce im uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie 
wcze niej obowi zuj cych przepisów oraz odpowiadaj ce im uprawnienia wydane 
obywatelom pa stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrze eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach 
cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272). 
Ocen  spe niania tego warunku zamawiaj cy przeprowadzi na podstawie dostarczonego 
wykazu osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia (za cznik nr 5 do 
SIWZ). 
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3) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem sk adaniem ofert, a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, zatrudnia rednio rocznie minimum 25 
osób, w tym minimum 1 osob  personelu kierowniczego; 
Ocen  spe nienia tego warunku zamawiaj cy przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez 
wykonawc  o wiadczenia na temat redniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebno ci 
kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed up ywem terminu sk adania ofert (za cznik nr 
9 do SIWZ). 

5. Zamawiaj cy mo e, na ka dym etapie post powania, uzna , e Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolno ci, je eli zaanga owanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsi wzi cia gospodarcze wykonawcy mo e mie  negatywny wp yw na 
realizacj  zamówienia. 

6. Wykonawca mo e w celu potwierdzenia spe niania warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1) 
niniejszego rozdzia u w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego cz ci, polega  na zdolno ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków prawnych. 

7. Zamawiaj cy jednocze nie informuje, i  „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 6 wyst pi 
wy cznie w przypadku kiedy: 
1) W odniesieniu do warunków dotycz cych wykszta cenia, kwalifikacji zawodowych lub 

do wiadczenia, wykonawcy mog  polega  na zdolno ciach innych podmiotów, je li podmioty 
te zrealizuj  roboty budowlane lub us ugi, do realizacji których te zdolno ci s  wymagane. W 
zwi zku z powy szym, w sytuacji gdy który  z warunków, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) nie 

dzie w ca ci spe niany przez wykonawc  lub wspólnika konsorcjum, ale przez „inny 
podmiot”, ten „podmiot” musi by  wykonawc  ca ej cz ci zamówienia. Je eli warunek ten 
spe niany b dzie cz ciowo przez wykonawc  lub wspólnika konsorcjum oraz cz ciowo 
przez „inny podmiot” lub „inne podmioty” to ta cz  zamówienia b dzie musia a by  
wykonana proporcjonalnie do zakresu spe niania tego warunku przez poszczególne podmioty; 

2) Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa  niezb dnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowi zania 
stanowi za cznik nr 8 do SIWZ); 

3) Zamawiaj cy oceni, czy udost pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj  na wykazanie przez 
wykonawc  spe niania warunków udzia u w post powaniu oraz zbada, czy nie zachodz  
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 
5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy pzp. 
 

XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp 
Dodatkowo Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidacj , w zatwierdzonym przez s d uk adzie w post powaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj  jego maj tku lub 
d  zarz dzi  likwidacj  jego  maj tku  w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  –  

prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243) lub którego upad  og oszono, z wyj tkiem 
wykonawcy, który po og oszeniu upad ci zawar  uk ad zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem s du, je eli uk ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje 
maj tku upad ego, chyba e s d zarz dzi  likwidacje tego maj tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad ciowe (Dz. U. 2019.498); 

2. który w sposób zawiniony powa nie naruszy  obowi zki zawodowe, co podwa a jego uczciwo , 
w szczególno ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia ania lub ra cego niedbalstwa nie 
wykona  lub nienale ycie wykona  zamówienie, co zamawiaj cy jest w stanie wykaza  za pomoc  
stosownych rodków dowodowych;  

3. który z przyczyn le cych po jego stronie, nie wykona  albo nienale ycie wykona  w istotnym 
stopniu wcze niejsz  umow  w sprawie zamówienia publicznego lub umow  koncesji, zawart  z 
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zamawiaj cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzi o do rozwi zania umowy 
lub zas dzenia odszkodowania; 

4. który naruszy  obowi zki dotycz ce p atno ci podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia 
spo eczne lub zdrowotne, co zamawiaj cy jest w stanie wykaza  za pomoc  stosownych rodków 
dowodowych, z wyj tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba e 
wykonawca dokona  p atno ci nale nych podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar  wi ce porozumienie w sprawie 
sp aty tych nale no ci. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.  
5 Ustawy pzp,  mo e  przedstawi   dowody  na  to,  e  podj te  przez  niego  rodki  s  
wystarczaj ce  do wykazania  jego  rzetelno ci,  w  szczególno ci  udowodni   naprawienie  
szkody  wyrz dzonej przest pstwem  lub  przest pstwem  skarbowym,  zado uczynienie  
pieni ne  za  doznan  krzywd  lub naprawienie szkody, wyczerpuj ce wyja nienie stanu 
faktycznego oraz wspó prac  z  organami  cigania  oraz  podj cie  konkretnych  rodków  
technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych, które s  odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przest pstwom lub przest pstwom skarbowym lub nieprawid owemu post powaniu wykonawcy.  
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje  si ,  je eli  wobec  wykonawcy,  b cego  podmiotem  
zbiorowym,  orzeczono prawomocnym wyrokiem s du zakaz ubiegania  si  o udzielenie 
zamówienia oraz nie up yn  okre lony w tym wyroku okres obowi zywania tego zakazu. 

6. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  je eli  zamawiaj cy,  uwzgl dniaj c  wag   i szczególne 
okoliczno ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj ce dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 Ustawy pzp. 

7. W  przypadkach,  o  których  mowa  w art. 24 ust.  1  pkt  19 Ustawy pzp,  przed  wykluczeniem  
wykonawcy, zamawiaj cy  zapewnia  temu  wykonawcy  mo liwo   udowodnienia,  e  jego  
udzia   w przygotowaniu  post powania  o  udzielenie  zamówienia  nie  zak óci  konkurencji.  
Zamawiaj cy wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
XIII. Wykaz o wiadcze  lub dokumentów, potwierdzaj cych  spe nienie warunków udzia u w 

post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Ocena wst pna wszystkich wykonawców 

1) Do oferty ka dy Wykonawca musi do czy  aktualne na dzie  sk adania ofert o wiadczenia w 
zakresie wskazanym w za czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o wiadczeniach b  
stanowi  wst pne potwierdzenie, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe nia 
warunki udzia u w post powaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania si  o zamówienie przez wykonawców, o wiadczenia o 
których mowa w punkcie 1) niniejszego rozdzia u, sk ada ka dy z wykonawców wspólnie 
ubiegaj cych si  o zamówienie. O wiadczenia te maj  potwierdza  spe nianie warunków 
udzia u w post powaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym ka dy z 
wykonawców wykazuje spe nianie warunków udzia u w post powaniu. 

3) Wykonawca, który powo uje si  na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe nienia – w zakresie, w jakim powo uje si  
na ich zasoby – warunków udzia u w post powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w o wiadczeniu, stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ oraz do cza zobowi zania tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezb dnych zasobów (wzór – za cznik nr 8 do SIWZ), 

4) Wykonawca, który zamierza powierzy  wykonanie cz ci zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia u w post powaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w o wiadczeniu, stanowi cym za cznik nr 2 do 
SIWZ. 
W za czniku nr 2 do SIWZ nale y wype ni  tylko te o wiadczenia i informacje, które dotycz  
danego post powania i Wykonawcy. 

5) Dopuszcza si  z enie przez Wykonawc  wygenerowanego przez niego Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o tre ci odpowiadaj cej o wiadczeniom 
stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ. W takim przypadku JEDZ nale y zaszyfrowa  jednym 
z ogólnie dost pnych, bezp atnych programów szyfruj cych, przes  go na adres poczty 
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elektronicznej wskazany w rozdziale I, a w ofercie (za cznik nr 1 do SIWZ) wskaza  nazw  
programu szyfruj cego i has o do rozszyfrowania. 

2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiaj cego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp, przeka e Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub 
braku przynale no ci do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy pzp (wzór - za cznik nr 3 do SIWZ).  
Wraz ze z eniem o wiadczenia, Wykonawca mo e przedstawi  dowody, e powi zania z innym 
wykonawc  nie prowadz  do zak ócenia konkurencji w post powaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku sk adania oferty wspólnej ww. dokument sk ada ka dy z Wykonawców sk adaj cych 
ofert  wspóln . 

3. Potwierdzenie spe nienia warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia przez Wykonawc , którego oferta zosta a najwy ej oceniona 
1) Zamawiaj cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc , którego oferta zosta a 

najwy ej oceniona, do z enia w wyznaczonym, nie krótszym ni  5 dni terminie aktualnych 
na dzie  z enia nast puj cych o wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp: 
a) odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci 

gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e 
wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, wystawionego nie wcze niej ni  3 
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udzia u w post powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca zawar  
porozumienie z w ciwym organem podatkowym w sprawie sp at tych nale no ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska  przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w 
ca ci wykonania decyzji w ciwego organu; 

c) za wiadczenie w ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak adu Ubezpiecze  
Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego albo innego dokumentu 
potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia 
spo eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem 
terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca zawar  porozumienie z w ciwym 
organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególno ci uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na 
raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego 
organu; 

d) informacja banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej 
posiadanie przez wykonawc rodków finansowych lub zdolno  kredytow  w wysoko ci 
co najmniej 700.000 z , w okresie nie wi kszym ni  1 miesi c przed up ywem sk adania 
ofert; 

e) op acona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci 
zwi zanej z przedmiotem zamówienia na sum  gwarancyjn  nie mniejsz  ni  2.000.000 

; 
f) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze niej ni  w okresie ostatnich pi ciu lat 

przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w 
post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, warto ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zosta y wykonane, z za czeniem dowodów okre laj cych czy te roboty 
budowlane zosta y wykonane nale ycie, w szczególno ci informacji o tym czy roboty 
zosta y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid owo uko czone, 
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przy czym dowodami, o których mowa, s  referencje b  inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by y wykonywane, a je eli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska  
tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór – za cznik nr 4 do SIWZ). 
Zamawiaj cy okre la, e roboty budowlane, których dotyczy obowi zek wskazania przez 
Wykonawc  w wykazie, o którym mowa powy ej i z enia dowodów, dotycz cych 
najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane nale ycie, w 
szczególno ci informacji o tym czy roboty zosta y wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawid owo uko czone, dotyczy jedynie robót budowlanych 
wystarczaj cych do potwierdzenia spe nienia warunku udzia u w post powaniu, którego 
opis znajduje si  w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ. 

g) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc  do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnie , do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci oraz informacj  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - za cznik nr 5 do SIWZ). 
Minimalne wymagania Zamawiaj cego opisane w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) 
niniejszej SIWZ. 

h) wiadczenie na temat redniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebno ci kadry 
kierowniczej w ostatnich 3 latach przed up ywem sk adania ofert, a w przypadku, gdy 
okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie (za cznik nr 9 do SIWZ) . 

2) Zamawiaj cy da od Wykonawcy, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 3 podpunkt 1) litera a) do c) niniejszego 
rozdzia u. 
Zamawiaj cy nie da od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 
3 podpunkt 1) litera a) do c) niniejszego rozdzia u, dotycz cych podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzy  wykonanie cz ci zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolno ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre lonych w art. 22a PZP. 

3) Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej to zamiast dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a), b) i c) sk ada dokumenty 
okre lone w §7 ust. 1 pkt. 2) rozporz dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy w 
post powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Je eli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania nie wydaje si  powy szych dokumentów – 
wykonawca przedstawia dokumenty okre lone w §7 ust. 3 przywo anego wy ej 
Rozporz dzenia. 

4) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj  przepisy rozporz dzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  
zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126). 

5) Je eli Wykonawca nie z y o wiadczenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego rozdzia u, 
wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy pzp, lub innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania, albo 
wiadczenia lub dokumenty s  niekompletne, zawieraj  b dy lub budz  wskazane przez 

zamawiaj cego w tpliwo ci, zamawiaj cy wezwie do ich z enia, uzupe nienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, e mimo ich z enia oferta wykonawcy 
podlega aby odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta musi zawiera  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty: 

1) wype niony formularz ofertowy sporz dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi cego 
Za cznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: 
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a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób okre lony w rozdziale XVII; 
b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie pó niej ni  20 lipca 2021 r.); 
c) oferowanej d ugo ci p atno ci faktur (nie mniej ni  7 i nie wi cej ni  30 dni). 

2) wiadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (za cznik nr 2 do 
SIWZ lub JEDZ); 

3) Inne wymagane dokumenty: 
a) za cznik nr 6 do SIWZ – wykaz podwykonawców (je eli ma zastosowanie); 
b) za cznik nr 8 do SIWZ – zobowi zanie do oddania do dyspozycji zasobów (je eli ma 

zastosowanie); 
c) pe nomocnictwo w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie – przypadku 

podpisania oferty oraz po wiadczenia za zgodno  z orygina em kopii dokumentów przez 
osob  niewymienion  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 

d) potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdzia em IX punkt 5 niniejszej SIWZ. 
2. Oferta musi by  napisana w j zyku polskim, trwa  i czyteln  technik  oraz podpisana przez 

osob (y) upowa nion  do reprezentowania Wykonawcy i zaci gania zobowi za  w imieniu 
Wykonawcy w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty. 

3. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski. 
4. Wykonawca ma prawo z  tylko jedn  ofert , zawieraj  jedn , jednoznacznie opisan  

propozycj . Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z onych 
przez danego Wykonawc . 

5. Tre  z onej oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ. 
6. Wykonawca winien dokona  (na w asny koszt) wizji lokalnej na terenie projektowanych robót, 

zapozna  si  ze wszystkimi cz ciami SIWZ wraz z za cznikami i uzyska  wszystkie istotne 
informacje, które mog  by  konieczne do przygotowania oferty. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. 
8. Zaleca si , aby ka da zapisana strona oferty by a ponumerowana kolejnymi numerami, a ca a 

oferta wraz z za cznikami by a w trwa y sposób ze sob  po czona (np.: zbindowana, zszyta 
uniemo liwiaj c jej samoistna dekompletacje), oraz zawiera a spis tre ci. 

9. Dokumenty nale y z  w formie orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em 
przez wykonawc . Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy z ona przez wykonawc  kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci. 

10. Poprawki lub zmiany (równie  przy u yciu korektora) w ofercie, powinny by  parafowane 
asnor cznie przez osob  podpisuj  ofert . 

11. Ofert  nale y z  w zamkni tej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiaj cego i 
oznakowa  w nast puj cy sposób: 
„Stowarzyszenie Pomocy Niepe nosprawnym „BRATEK” 
ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek 
Oferta przetargowa na zadanie: Budowa budynku Szko y Przysposabiaj cej do Pracy. Etap II 
– doko czenie budowy. 
Otworzy  na jawnym otwarciu ofert w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 1115”. 
i opatrzy  nazw  i dok adnym adresem Wykonawcy. 

12. Zamawiaj cy informuje,  i  zgodnie z  art.  8  w zw. z  art.  96 ust.  3  ustawy PZP oferty sk adane w 
post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne i podlegaj  udost pnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019.1010 ze zm.), je li 
Wykonawca w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  one by  udost pniane i 
jednocze nie wykaza , i  zastrze one informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. 

13. Zamawiaj cy zaleca, aby informacje zastrze one, jako tajemnica przedsi biorstwa by y przez 
Wykonawc  z one w oddzielnej wewn trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsi biorstwa”, lub spi te (zszyte) oddzielnie od pozosta ych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa oznacza  

dzie, e wszelkie o wiadczenia i za wiadczenia sk adane w trakcie niniejszego post powania s  
jawne bez zastrze . 
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14. Zastrze enie informacji, które nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji b dzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa  b dzie 
zgodnie z uchwa  SN z 20 pa dziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

15. Zamawiaj cy informuje, e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a z one przez niego wyja nienia i/lub dowody stanowi  b  tajemnic  
przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b dzie 
przys ugiwa o prawo zastrze enia ich jako tajemnica przedsi biorstwa. Przedmiotowe zastrze enie 
Zamawiaj cy b dzie akceptowa  wy cznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego 
zastrze enia, jednocze nie wyka e, i  dane informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. 

16. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do z onej oferty 
oraz wycofa  z on  ofert  przed up ywem terminu do sk adania ofert: 
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca sk ada pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, okre laj c zakres i rodzaj tych zmian, a je eli z enie tego zawiadomienia poci ga za 
sob  konieczno  wymiany lub przed enia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te z . Powy sze zawiadomienie oraz ewentualne dokumenty musz  by  

one wg takich samych zasad, jak sk adana oferta tj. w zamkni tym opakowaniu 
odpowiednio oznakowanym napisem „ZMIANA”.  
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadzi  zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania zmian, zostan  
do czone do oferty.  

2) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sk ada pisemne powiadomienie, wed ug tych 
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem „WYCOFANIE”. Opakowania 
oznakowane w ten sposób b  otwierane w pierwszej kolejno ci po potwierdzeniu 
poprawno ci post powania Wykonawcy oraz zgodno ci ze z onymi ofertami. Oferty 
wycofane nie b  otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN warto ci wskazanej w dokumentach z onych na potwierdzenie 
spe niania warunków udzia u w post powaniu, wyra onej w walutach innych ni  PLN, 
Zamawiaj cy przyjmie redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszcz cia 
post powania. 

18. Oferta, której tre  nie b dzie odpowiada  tre ci SIWZ, z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno ci i obiekcje 
dotycz ce tre ci zapisów w SIWZ nale y zatem wyja ni  z zamawiaj cym przed terminem 
sk adania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie 
przewiduj  negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

19. Wykonawca pobieraj cy SIWZ ze strony internetowej Zamawiaj cego obowi zany jest do jej 
monitorowania w tym samym miejscu, z którego zosta a pobrana, w terminie do dnia otwarcia 
ofert, gdy  zamieszczane tam mog  by  zmiany lub wyja nienia do SIWZ. Dokonane w ten 
sposób uzupe nienia staj  si  cz ci  SIWZ i b  dla Wykonawców obowi zuj ce. 

 
XV. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si  z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy 
mog  przekazywa  pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn , za wyj tkiem oferty, umowy oraz 

wiadcze  i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII niniejszej SIWZ dla których 
przewidziano wy cznie form  pisemn . 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj cego Wykonawca winien pos ugiwa  si  numerem 
sprawy okre lonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc  
pisemnie winny by  sk adane na adres: Stowarzyszenie Pomocy Niepe nosprawnym „BRATEK” 
ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek. 
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4. Zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc  drog  
elektroniczn  winny by  kierowane na adres: bratekbarlinek@googlemail.com, a faksem na nr 
tel./faks:  95 746 24 47. 

5. Wszelkie zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc  faksu lub 
w formie elektronicznej wymagaj  na danie ka dej ze stron, niezw ocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. W przypadku przekazywania przez Zamawiaj cego dokumentów faksem lub e-
mailem, dowód transmisji danych lub potwierdzenie otwarcia e-maila na komputerze oznacza, e 
Wykonawca otrzyma  korespondencj  w momencie jej przekazania przez Zamawiaj cego, 
niezale nie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiaj cy nie ponosi 
odpowiedzialno ci za niesprawne dzia anie urz dze  Wykonawcy. 

6. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. 
7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca 

dnia, w którym up ywa po owa terminu sk adania ofert, Zamawiaj cy udzieli wyja nie  
niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert. Je eli 
wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu, o którym mowa powy ej, lub 
dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiaj cy zamie ci wyja nienia na stronie internetowej, na której 
udost pniono SIWZ. 

8. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7 niniejszego rozdzia u. 

9. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci  niniejszej SIWZ, a tre ci  udzielonych odpowiedzi, 
jako obowi zuj  nale y przyj  tre  pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenie 
Zamawiaj cego. 

10. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania wykonawców. 
11. Osob  uprawnion  przez Zamawiaj cego do porozumiewania si  z Wykonawcami, jest: Grzegorz 

Salamandra tel. 601 537 415. 
12. Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e przepisy ustawy pzp nie pozwalaj  na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiaj cym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si  z 
Wykonawcami – ni  wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, e Zamawiaj cy nie 

dzie reagowa  na jakiekolwiek inne formy kontaktowania si  z nim, w tym na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie, w szczególno ci dotycz cy spraw zwi zanych  z 
wyja nieniami tre ci SIWZ. 

 
XVI. Termin zwi zania ofert  
1. Wykonawca b dzie zwi zany ofert  przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna 

si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy pzp.).  
2. Wykonawca mo e przed  termin zwi zania ofert , na czas niezb dny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego, z tym, e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie 
zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni. 

3. Odmowa wyra enia zgody na przed enie terminu zwi zania ofert  nie powoduje utraty wadium. 
4. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem 

okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu zwi zania ofert  dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego 
przed enia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XVII. Miejsce i termin sk adania oraz otwarcia ofert 
1. Sk adanie ofert: 

1) Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego tj. w Stowarzyszeniu Pomocy 
Niepe nosprawnym „BRATEK”, ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek, do dnia 
14 lipca 2020 r. do godz. 1100 i zaadresowa  zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 
XIV niniejszej SIWZ. 
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2) Decyduj ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk adania ofert ma data i godzina 
wp ywu oferty do Zamawiaj cego, a nie data jej wys ania przesy  pocztow  czy kuriersk . 

2. Otwarcie ofert : 
1) otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 1115. 
2) otwarcie ofert jest jawne 
3) podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy pzp. 
4) niezw ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj cy zamie ci na stronie bratek-barlinek.pl  

informacje, o których mowa w art., 86 ust. 5 ustawy pzp. 
 
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca okre la cen  realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporz dzonym wg wzoru stanowi cego za cznik nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto za 
realizacj  ca ego przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena stanowi wynagrodzenie rycza towe kompletne, którego definicj  okre la art. 631 kc.. 
3. Cena ofertowa musi zawiera  wszystkie koszty i ryzyka zwi zane z realizacj  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy okre lonym w 
niniejszej SIWZ w tym m.in.: 
1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 
3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i 

utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 
4) wykonanie robót budowlanych i towarzysz cych w zakresie wynikaj cym z dokumentacji 

projektowej; 
5) koszty mediów, zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego; 
6) wykonanie bada  i sprawdze , w tym laboratoryjnych wynikaj cych ze szczegó owych 

specyfikacji technicznych; 
7) pozyskanie i transport materia ów na miejsce budowy; 
8) pozyskanie i transport sprz tu oraz niezb dnych urz dze  na miejsce budowy; 
9) zagospodarowanie we w asnym zakresie lub te  utylizacja powsta ego w wyniku 

prowadzonych robót - gruzu, odpadów, urobku ziemi itp.; 
10) inne niezb dne koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, 

op aty i inne elementy wp ywaj ce na cen ; 
11) przygotowanie dla zamawiaj cego dokumentacji pozwalaj cej na uzyskanie przez niego 

pozwolenia na u ytkowanie lub dokumentu równowa nego (je eli zaistnieje mo liwo  
uzyskania takiego dokumentu).  

4. Cena oferty winna by  wyra ona w z otych polskich (PLN) 
 
XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Za ofert  najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta zawieraj ca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryteriach: 
1) Cena ofertowa brutto – C  
2) Termin wykonania – T 
3) Termin p atno ci – P  

2. Powy szym kryteriom Zamawiaj cy przypisa  nast puj ce znaczenie: 
Kryterium Waga Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena oferty 
(brutto) 

60% 60             Cena najta szej oferty 
    C = ---------------------------- x 60 pkt 
              Cena badanej oferty 

Termin realizacji 25% 25         Punkty za termin realizacji w badanej ofercie 
    T = ---------------------------------------------- x 25 pkt 
          Punkty za najkrótszy termin realizacji 
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Termin p atno ci 15% 15              Termin p atno ci w badanej ofercie   
    P = -------------------------------------------- x 15 pkt 
             Najd szy oferowany termin atno ci 

Razem 100% 100   
3. Ca kowita liczba punktów, jak  otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poni szego wzoru: 

S = C+ T + P 
S – ca kowita liczba punktów 
C– punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 
T - punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji” 
P– punkty uzyskane w kryterium „termin p atno ci” 

4. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawc  w ofercie (za . nr 1 do SIWZ) i przeliczona wed ug 
wzoru opisanego w tabeli powy ej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „termin realizacji” dokonana na podstawie wskazanego przez 
Wykonawc  w ofercie  w (za . 1 do SIWZ) terminu wykonania przeliczonego wed ug tabeli jak 
ni ej: 

Deklarowany termin wykonania Liczba punktów 
do 02.06.2021 r. w cznie 35 pkt 
od 03.06 do 09.06.2021 r. w cznie 30 pkt 
od 10.06 do 16.06.2021 r. w cznie 20 pkt 
od 17.06 do 23.06.2021 r. w cznie 10 pkt 
od 24.06 do 07.07.2021 r. w cznie 5 pkt 
od 08.07 do 20.07.2021 r. w cznie 0 pkt 

Uwaga! 
Termin realizacji dotyczy terminu realizacji zamówienia, który winien obejmowa  wykonanie 
wszystkich prac budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdze  i bada  
wymaganych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi i normami przedmiotowymi. 

6. Ocena punktowa w kryterium „termin p atno ci” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w 
ofercie (za . nr 1 do SIWZ) d ugo ci oferowanego terminu p atno ci faktur w dniach (nie mniej ni  
7 nie wi cej ni  30 dni). 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach b dzie liczona z dok adno ci  do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwy sza liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsz  ofert . 

8. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  b dzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. Je eli nie b dzie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e dwie lub 
wi cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozosta ych kryteriów oceny ofert, Zamawiaj cy 
spo ród tych ofert dokona wyboru oferty z ni sz  cena (art. 91 ust. 4 ustawy pzp). 

10. Je eli ocenie b dzie podlega  tylko jedna oferta uzyska ona maksymalna liczb  punktów w 
odniesieniu do poszczególnych parametrów (kryteriów), dla których punktacja obliczana mia aby 
by  wg powy szych wzorów. 

 
XX. Informacje o formalno ciach, jakie powinny by  dope nione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. O miejscu i dok adnym terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy powiadomi niezw ocznie 

wybranego Wykonawc . 
2. Osoby reprezentuj ce Wykonawc  przy podpisywaniu umowy powinny posiada  ze sob  

dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
dzie wynika  z dokumentów za czonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty z onej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie 
zamówienia Zamawiaj cy da przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguluj cej 
wspó prac  tych Wykonawców. Umowa taka winna okre la : 
1) strony umowy; 
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2) cel dzia ania; 
3) sposób wspó dzia ania; 
4) zakres prac przewidzianych do wykonania ka demu z nich, 
5) solidarn  odpowiedzialno  za wykonanie zamówienia; 
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj cego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i r kojmi); 
7) wykluczenie mo liwo ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

cz onków do czasu wykonania zamówienia. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj  negocjacjom. 
5. Wykonawca najpó niej w dniu podpisania umowy jest zobowi zany do przed enia 

Zamawiaj cemu polisy lub innego dokumentu potwierdzaj cego, e jest ubezpieczony od 
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem 
zamówienia, na kwot  nie mniejsz  ni  warto  kosztorysowa brutto zamówienia podana w 
ofercie przetargowej. Nieprzed enie powy szego dokumentu Zamawiaj cy mo e uzna  za 
uchylanie si  Wykonawcy od zawarcia umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si  
od zawarcia umowy, Zamawiaj cy b dzie móg  wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród 
pozosta ych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, e zachodz  
przes anki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawartej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli 
Zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar  z nim umow  w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

Wzór umowy, stanowi za cznik nr 7 do SIWZ. 
 
XXII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej 
1. Ka demu Wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiaj cego przepisów ustawy PZP przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla post powa  poni ej kwoty okre lonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys uguj  równie  
organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XXIII. Zmiany umowy 
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówie  publicznych Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  

zmiany istotnych postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedn  z 
okoliczno ci wymienionych poni ej: 
1) zmiany b ce nast pstwem okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego                          

w szczególno ci wstrzymanie robót przez Zamawiaj cego; 
2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwole , uzgodnie  z przyczyn niezawinionych przez wykonawc ; 
3) konieczno  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
4) wyst pienie niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych, które mog  spowodowa  obni enie 

jako ci wykonywanych robót lub te  uniemo liwiaj  wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne 
udokumentowanie przez Wykonawc , i  pozosta e do wykonania roboty nie mog y by  
zrealizowane ze wzgl dów technologicznych wcze niej przy sprzyjaj cych warunkach 
atmosferycznych. Zamawiaj cy rozumie przez „nie sprzyjaj ce warunki atmosferyczne” 
warunki przy których nie jest dopuszczone wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach 
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi;  
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5) wyst pienie innych okoliczno ci niezale nych od Wykonawcy; 
6) pojawienie si  na rynku materia ów i urz dze  nowszej generacji pozwalaj cych na 

zaoszcz dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

7) konieczno  wykonania robót zamiennych; 
8) zmiana sposobu rozliczania umowy;  
9) zmiana podwykonawcy z powodu zdarze  takich jak np. rozwi zanie umowy cz cej go                          

z wykonawc , jego likwidacja, nienale yta staranno  stwierdzona przez zamawiaj cego; 
10) zmiana robót, które Zamawiaj cy b dzie uwa  za niezb dne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym: 
a) zmniejszenie lub zwi kszenie ilo ci robót, 
b) pomini cie pewnych robót, 
c) wykonanie robót nieprzewidzianych; 

11) zmiana stawki podatku VAT; 
12) zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych bran ach; 
13) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiaj cego, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie le y w interesie publicznym;  
14) realizacji w drodze odr bnej umowy prac powi zanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powoduj cego konieczno  skoordynowania prac i uwzgl dnienia wzajemnych powi za , o 
okres niezb dny do wykonania prac powi zanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odr bnej umowy; 

15)  na skutek dzia ania si y wy szej. 
2. Zmiany mog  by  wprowadzone jedynie w uzasadnionych wypadkach,  po przedstawieniu 

szczegó owego uzasadnienia i obiektywnych dowodów konieczno ci ich wprowadzenia. 
Proponowane zmiany kosztów i/lub terminów wymagaj  weryfikacji przez inspektora nadzoru. 

3. Zmiany tre ci umowy wymagaj  zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci w postaci 
obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 

 
XXIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycz ca post powania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 Ustawy prawo zamówie  
publicznych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuj , e:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Stowarzyszenie Pomocy Niepe nosprawnym BRATEK 
ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek 
tel./fax: 95 746 24 47, e-mail: bratekbarlinek@googlemail.com 

2. Administratorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRATEK jest: 
Zofia G ga o – Prezes Zarz du 
kontakt: bratekbarlinek@googlemail.com, tel.: 95 746 24 47 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
zwi zanym z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Budowa budynku Szko y Przysposabiaj cej do Pracy. Etap II – doko czenie budowy”,  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b  osoby lub podmioty, którym udost pniona 
zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp.   

5. Pani/Pana dane osobowe b  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca y czas trwania umowy; 

6. Obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych bezpo rednio Pani/Pana dotycz cych 
jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi zanym z udzia em w 
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post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre lonych 
danych wynikaj  z ustawy Pzp.   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b  podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz cych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

Wyja nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo e skutkowa  zmian  wyniku 
post powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian  postanowie  umowy w 
zakresie niezgodnym z ustaw  Pzp oraz nie mo e narusza  integralno ci protoko u oraz jego 
za czników 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

Wyja nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze rodków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa ne wzgl dy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub pa stwa cz onkowskiego.   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy 
RODO. 

9. Nie przys uguje Pani/Panu: 
1) w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuni cia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy  
podstaw  prawn  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 
XXV. Za czniki: 

1. Za cznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Za cznik nr 2 – O wiadczenia dotycz ce przes anek wykluczenia i spe nienia warunków 

udzia u w post powaniu 
3. Za cznik nr 3 – O wiadczenie – lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej 

 informacja, o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej 
4. Za cznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (do wiadczenie zawodowe) 
5. Za cznik nr 5 – Wykaz osób (potencja  kadrowy) 
6. Za cznik nr 6 – Wykaz podwykonawców 
7. Za cznik nr 7 – Projekt umowy 
8. Za cznik nr 8 – Zobowi zanie 
9. Za cznik nr 9 – O wiadczenie w sprawie redniorocznego zatrudnienia 
10. Za cznik nr 10 – Projekt budowlany  
11. Za cznik nr 11 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
12. Za cznik nr 12 – Przedmiary (za czone wy cznie w celach informacyjnych) 


