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I. INFORMACJE OGÓLNE – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamawiający: Gmina Miejska Hrubieszów, zaprasza do udziału w postępowanie                          

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa, remont                     

i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15                    

i 17” w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansa na eliminację 

zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta.”  
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwanej dalej „ustawą 

PZP” lub „pzp”.  

1. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 

24 aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny 

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

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

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:  

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity                           

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 poz. 1843) zwana dalej „ustawą Pzp”  

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

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

zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2477),  

4) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1145),  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

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), dalej „RODO”, informuję, że
1
:  

 

                                                           
1 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.   
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów                                

ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów,  tel., fax. 084 696 23 80, adres 

poczty elektronicznej: miasto@hrubieszow.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Hrubieszów jest:  TOREN 

ul. Łąkowa 12, 22-400 Zamość tel. 604068480 *adres poczty 

elektronicznej:iod@miasto.hrubieszow.pl 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, remont i adaptacja 

lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17” w ramach 

projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansa na eliminację zjawisk 

kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” - nr postępowania 

WIR.271.15.2019.JC prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa 

Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana             

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,              

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych 

położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek “Sutki” 15 i 17 w ramach projektu 

„Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansa na eliminację zjawisk kryzysowych 

oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”  
2. Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: 060401_1 Hrubieszów, obręb ewidencyjny: 

0269 Śródmieście. Działka nr: 424/47, 424/48, 424/49, 424/50, 424/51, 424/52, 424/53, 

424/54. Kategoria obiektu: XVII 
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3. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych                  

w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17. 

Lokale objęte opracowaniem w przeszłości pełniły funkcje handlowe. Usytuowane są na 

parterze podwyższonym względem terenu od 18-30 cm. Wejścia do lokali usytuowane są 

na stronie zachodniej elewacji i prowadzą do nich od jednego do dwóch stopni                        

o zróżnicowanej wysokości. 

    Projekt zakłada stworzenie siedmiu nowych pomieszczeń:  

1) sala informacyjna,  

2) sala partycypacyjna,  

3) toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,  

4) pomieszczenie socjalne,  

5) toaleta dla pracowników, 

6) kotłownia/pomieszczenie porządkowe  

7) magazyn/pomieszczenie techniczne. 

Budynek wyposażony jest w instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania z własnym 

picem węglowym. Obiekt nie posiada oświetlenia zewnętrznego i wentylacji.  

4. Zakres robót budowlanych wynika z projektu budowlanego i obejmuje: 

1) roboty murowe - 0.78 m
3 –

 uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów; wykonanie 

ścian działowych z gazobetonu o gr.12cm - 12.78 m
2 

2) tynki zewnętrzne –  54.06 m
2
  na ścianach płaskich i na ościeżach – 14.71 m

2 
3) tynki wewnętrzne (renowacyjne) - 30.03 m

2
   

4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej z możliwością zastąpienia stolarką 

z  PCV i zmianą współczynnika – stolarka okienna – 22.11 m
2 

5) instalowanie stolarki wewnętrznej – 2.07 m
2
 oraz drzwi p.poż EI 30 – 2.10 m

2
  

6) wykonanie nowej posadzki i podłóg – 123.56 m
2
  

7) montaż rastrowych – 61.8 m
2 

, G-K, sufitów podwieszanych – 55.11 m
2
,   

8) montaż nowej armatury łazienkowej -  kpl. 
9) roboty malarskie – 320.47 m

2
, 

10) wykonanie izolacji poddasza – 130 m
3
, 

11) bonie elewacyjne 156.8 m
2
, 

12) wykonanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych wewnętrznych. Zasilanie budynku           

w wodę z istniejącej instalacji, oraz zasilenie budynku w wodę ciepłą z 

projektowanego kotła gazowego.  Odprowadzenie ścieków do istniejącego pionu 

kanalizacyjnego. 

13) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – budynek zasilany z kotła gazowego, 

14) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – kpl. 
15) wykonanie instalacji elektrycznej – kpl. 
16) -wykonanie instalacji komputerowej – kpl. 

 

UWAGA! 

Wykonanie monitoringu wizyjnego nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Gmina Miejska Hrubieszów posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikającą                    

z prawa własności, dysponuje projektem budowlanym, oraz uzyskała pozwolenie na 

realizacje inwestycji. 

Charakterystyczne parametry części przebudowywanej 

Powierzchnia użytkowa  -  123,56 m2 

Powierzchnia zabudowy  - 157,96 m2 

Kubatura      - 852,28 m3 

Wysokość kalenicy     - 7,76 m 
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Wymiary zewnętrzne     - 21,10 x7,26 m 

Powierzchnia dachu     - 190 m2 

5. Szczegółowy zakres i technologię wykonania robót oraz zakres obowiązków wykonawcy 

określają przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ , dokumentacja 

projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący 

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót załączony do specyfikacji są opracowaniem 

wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawierają zestawienie przewidywanych 

robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom 

oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję 

pomocniczą, gdyż cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest CENĄ 

RYCZAŁTOWĄ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami                     

i normami technicznymi stosowanymi w budownictwie, w szczególności polskich norm 

przenoszących normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r.                   

o normalizacji (Dz. U. z 2015 r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne 

podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) 

powołane w dokumentacji projektowej lub dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 30 ustawy Pzp.  

     Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót, bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych- występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, 

patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), źródła lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to 

należy odczytywać je, jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o 

produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości 

technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Za równoważne komisja przetargowa uzna te rozwiązania, które 

spełniają, co najmniej minimalne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe 

wynikające z dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną  wykonania i 

odbioru robót budowlanych odpowiadają opisowi zamówienia. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, 

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o 

opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę 

do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

 

Kody CPV 

45000000 – 7 Roboty budowlane 

45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262300 – 4 Betonowanie 
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45262522 – 6 Roboty murarskie 

45262700 – 8 Przebudowa budynków 

45410000 – 4 Tynkowanie 

45421100 – 5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421150 – 0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442000 – 7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000 – 4  Roboty elewacyjne 

45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000 – 6 Roboty izolacyjne 

45330000 – 9 Roboty instalacyjno wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyyjnych 

45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210 – 1 Instalowanie wentylacji 

45332000 – 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000 – 0 Roboty instalacyjne gazowe 

45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektrycznne 

45311000 – 0 Roboty w zakresie okablownia oraz instalacji elektrycznych 

45312000 – 7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000 – 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

 

III. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do 

SIWZ) zakresów zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom           

i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców, jeżeli są znane. 

3. 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 lub kryteriów selekcji, 

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. 

4. Zapisy pkt. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zasady udziału podwykonawców w zamówieniu zostały szczegółowo określone             

w projekcie umowy (Załącznik nr  7 do SIWZ). 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH 

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA 

PODSTAWIE ART. 29 UST. 3A  USTAWY PZP 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie robót rozbiórkowych, 

robót murarskich i tynkarskich, robót sanitarnych, robót instalacji gazowej, robót 

elektrycznych, robót montażowych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak 

wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia          

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2018.108)  

3. Zasady zatrudnienia oraz kontroli ze strony zamawiającego zostały opisane                        

w Załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 

 

VI. TERMIN GWARANCJI I SERWISU 

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja i serwisowanie wynosi minimum 60 miesięcy 

na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia liczony od daty 

końcowego odbioru robót bez uwag. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

  1.1 Doświadczenie zawodowe: 

Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:, co najmniej dwie odrębne roboty 

budowlane na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda, polegające na 

budowie  lub przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi . 

1.2 Dysponowanie osobami do wykonania zamówienia  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas 

realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: 

a) min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy: 

Kandydat do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub inne, ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika 

budowy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  

b) min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w branży sanitarnej: 

Kandydat do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży sanitarnej posiada 

uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz instalacji wentylacji 

posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                  

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia,  

c) min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w branży elektrycznej: 

Kandydat do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży elektrycznej posiada 

uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych posiadającą niezbędne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                        

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia kierownika robót                           

w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji pod 

warunkiem, że dana osoba spełnia wymagania dla tych funkcji. 
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Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg. Załącznika nr 10 do SIWZ - 

Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 

wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli  wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 

w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1186  z 

późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z 

przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich 

nadania. Natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych 

krajach UE a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo 

Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w 

Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o 

prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady 

izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia 

budowlane przed właściwą Izbą. 
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4. W przypadku wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunek dotyczący doświadczenia zawodowego opisany w pkt. 1.1, tj wykonania 

wymaganego zakresu robót zostanie spełniony, gdy wykonawcy wykażą jego 

wykonanie łącznie. 

2) warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

opisany w pkt. 1.2. zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy dysponują odpowiednimi 

osobami łącznie.  

5. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA :  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia wg Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ oraz Załącznik nr 10 do SIWZ - 

Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów- jeżeli dotyczy.. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. Wzór oświadczenia                           

o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może być zastosowana 

procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp tj. Zamawiający najpierw dokona 

oceny ofert na podstawie złożonych oświadczeń, o którym mowa w powyższym ppkt 1,      

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, tj. jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                     

w postępowaniu. Badanie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzone na postawie dokumentów, o których 

mowa w ppkt. 6. 

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, 

zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy pzp, do 

wezwania wykonawców, na każdym etapie postępowania, do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu 

lub spełnienie warunków udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Pzp może wezwać Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 

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

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                   

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na 
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rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

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

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;                  

Załącznik nr 8 do SIWZ 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,       

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

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

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

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy; 

d) pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                        

o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie było złożone na etapie składania oferty. 

e) dokumenty podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy: 

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy; 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 litera „c” 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w pkt.                  

6 lit. c i d. 

9. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 

oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 

10. Składane dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania. 

11. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są             

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

12. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub           

w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci, albo wykonawca wspólnie ubiegający się          

o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

14. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu          

w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność                     

z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania 

(po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP). 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

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

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                       

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.                         

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu zaleca się aby wykonawca na 

wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamiast złożyć 

odpowiednie dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty 

będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla 

zamawiającego – w celu umożliwienia ich identyfikacji. 

16. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane 

informacje. 
 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 

Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się           

z Wykonawcami: 

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana); 

b) operator pocztowy lub kurier; 

c) osobiste doręczenie. 

2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania 

w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,            

w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę lub przez osobę umocowana przez 

wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być 

podpisane przez pełnomocnika. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 

sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Urząd Miasta w Hrubieszowie ul. mjr 

H. Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów - tel./fax 84 696 23 80, e-mail: 

zp@miasto.hrubieszow.pl 

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców 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. 
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6. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

umhrubieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

w sprawach merytorycznych Anna Wójcik-Dąbrowska tel. 84 696 23 80 w. 29 

w sprawach procedury przetargowej Cieślak Jolanta tel. 84 696 23 80 w. 29  

9. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż 

zamieszczane są tam wyjaśnienia (ewentualne zmiany) treści SIWZ. Dokonane w ten 

sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i będą dla wykonawców wiążące. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi być napisana w języku polskim 

2. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

3. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę 

własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie 

informacje zawarte w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, 

podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał 

lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej 

ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron 

pozbawionych kolejnych numerów. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 

warunki: 

1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 

przedstawiciela / pełnomocnika. 

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ pełnomocnika wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do 

oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

2) Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/
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3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu      

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 

koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"ZMIANA". 

4) w przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne                            

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Ofertę należy umieścić zamkniętej kopercie wewnętrznej, na której należy podać nazwę 

i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia 

jej Zamawiającemu po terminie oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej 

oznaczonej napisem: 

„Oferta –„Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych                                

w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17” - nie otwierać przed godz. 10.15                

w dniu 25.11.2019 r.” 

 

14. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w niniejszej SIWZ 

zaleca się, aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą 

brane pod uwagę przy badaniu ofert. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2019 r. o godz. 10.00 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego. 

3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat I piętro), bądź 

przesłać na poniższy adres Zamawiającego: Urząd Miasta Hrubieszów                           

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1,  22-500 Hrubieszów.  

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 10.15 



14 

 

 

5. Miejscem otwarcia ofert będzie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie 

ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, (I piętro). 

6. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Wykonawców, z tym, że nieprzybycie Wykonawcy 

na część jawną postępowania nie spowoduje odrzucenia oferty. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców      

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji         

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

umhrubieszow.bip.lubelskie.pl (w zakładce Zamówienia publiczne) informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

zawartych w ofertach. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Przy obliczaniu ceny należy brać pod uwagę miedzy innymi koszty: 23 % podatku 

VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, oznakowania robót, innych czynności 

wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania         

i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich 

dokumentów niezbędnych do złożenia dokumentacji powykonawczej opracowanej 

zgodnie z art. 60 ustawy - Prawo budowlane.  

2. W obliczeniu ceny należy również uwzględnić: 

1) koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, 

narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT i pozostałe 

składniki cenotwórcze, 

2) koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, 

3) koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki. 

4) ewentualne wypłaty odszkodowań właścicielom działek prywatnych za wyrządzone 

szkody podczas trwania robót. 

3. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych zadań na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 

do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.  

4. Oferta powinna być wyrażona w walucie ['PLN'] 

5. Do ceny oferty przedstawionej przez wykonawcę zagranicznego, niezobowiązanego na 

podstawie odrębnych przepisów do uiszczania podatku VAT (bądź cła lub innych 

opłat) w Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający doliczy kwotę podatku VAT (bądź cła 

lub innych opłat), którą byłby zobowiązany uiścić w przypadku udzielenia zamówienia 

temu Wykonawcy 

6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena powinna 

uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją 

zamówienia włączając w to koszty oznakowania robót, wykonania prób, wszelkie 

podatki, opłaty i inne koszty wykonania umowy.  

http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/
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7. W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca 

winien podać cenę netto i brutto na zadanie, którego dotyczy składana oferta.  

8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym:  

1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  

2) importu usług lub towarów, 

3) mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  

 Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami. 

10. 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.  

11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na wykonawcy. 

14. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 



16 

 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie 

postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi 

w kryteriach ocen; 

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego; 

3. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: 

 

KRYTERIUM  OCENY RANGA WAGA 

C = Cena 60 % 60 

G = Termin gwarancji i serwisowania na 

roboty budowlane, wbudowane materiały i 

urządzenia 

 

40% 

 

40 

SUMA punktów = C + G 100 % 100 

 

  1) sposób wyliczenia punktacji dla kryterium: Cena (C)          

                                Cena najniższa 

                    C = --------------------------------------------------------- x 100 x 60% 

                                      Cena badanej oferty 

 

2) sposób wyliczenia punktacji dla kryterium: Termin gwarancji i serwisowania (G).  

     Kryterium: Termin gwarancji i serwisowania będzie punktowany na podstawie 

długości okresu gwarancji zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty na 

wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia liczony od daty 

końcowego odbioru robót: 

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego 60 miesięcy.  

Wykonawca może zaoferować następujący okres gwarancji i serwisowania tj.: 60, 66, 72 

miesięcy.  
Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:  

- gwarancja na okres 60 miesięcy – 0 pkt.  

- gwarancja na okres 66 miesięcy – 20 pkt  

- gwarancja na okres 72 miesiące – 40 pkt  

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu), 

która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert: Suma punktów = C + G  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.      

                                                                                                              

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą.  
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 

umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych w projekcie umowy 

zawartym w Załączniku nr  7 do SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej,  

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

5) podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 

zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególną część, 

Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza dla poszczególnej części, 

zawarcie umowy następuje w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał 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 przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp.                 

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych (art. 95 ustawy Pzp). 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć 

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

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. W dniu podpisania umowy wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność      

z oryginałem kopi decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych 

izb samorządu zawodowego. 

11. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum przed podpisaniem umowy 

musi być złożona umowa konsorcjum, zawierająca, co najmniej: 

1) Określenie celu gospodarczego, 

2) Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, rozliczeń finansowych, wystawiania faktur, gwarancji i rękojmi, 

3) Solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

obejmującą cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 



18 

 

 

4) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek         

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji             

i rękojmi. 

5) Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy 

zawartej pod warunkiem zawieszającym.                

12. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona 

i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

13.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysy wskazujące sposób 

wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia 

wyszczególniony w § 4 ust 1 pkt a) i b) oraz § 6 ust. 1  pkt 1 i 2 Projektu umowy 

stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ z wyszczególnieniem zastosowanych                      

w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych  (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

Kosztorysy będą służyły do obliczenia należnego należnego wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu 

umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie 

ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty. 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdego zadania oddzielnie 

2. Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny 

oferty brutto. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości zostanie wniesione 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

4. Postanawia się, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz.U.2018.110 ). 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
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8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji ma zawierać                   

w szczególności następujące elementy: 

1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2) nazwa beneficjenta (Zamawiającego), 

3) nazwa gwaranta lub poręczyciela, 

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego, bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy 

Wykonawca: 

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia, 

b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością, 

c) nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z rękojmi, 

9. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej 

elementów lub wprowadzenia do jej treści zapisów (warunków) innych niż 

dopuszczalne, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

10. Z chwilą zaistnienie przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający 

wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

11. Gwarant nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia 

dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę. 

12. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 

1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących 

przedmiot umowy, 

2) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania umowy, 

3) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowania pism wykonawca nie 

wykonał należycie przedmiotu umowy. 

13. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

15. Wypłata, o której mowa w pkt. 14 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zwarte w SIWZ. 
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4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

5. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy               

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,               

w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 

całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia          

w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło      

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 

robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 

oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe     

i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany 

umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem,      

w szczególności zmiany postanowień umowy  o dofinansowanie projektu w zakresie 

mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym                       

z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub           

6 ustawy Prawo zamówień publicznych  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy                           

o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału          

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie 

w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych                       

i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 

zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

11) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić          

w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy 

zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 38 

dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty)
2
. Zamawiający przewiduje możliwość 

przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad 

zakładane 38 dni.  

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do 

wykonania z zastrzeżeniem § 4 umowy; 

13) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko              

w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 

występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 

14) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów 

                                                           
2 Średni czas trwania postępowania  w 2017 r. wg sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2017                             

(w momencie sporządzania umowy UZP nie opublikował jeszcze danych za rok 2018).  
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kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których 

jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były 

określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

15) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od 

umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty                

i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - 

do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej 

interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury         

z właściwym podatkiem VAT). 

16) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji 

pod warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 

zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  przez 

Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy 

opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych.             

O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego 

pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 

dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących 

założeniach:  

 ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu,      

o którym mowa w § 4 umowy, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu       

o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 

wg zasad wskazanych w § 4 umowy. 

1. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe 

terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie 

przeszkody. 

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 

równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679       

z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 

na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 

na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                       

o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 

na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

6. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, 

że zmiany, o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają 

podwyższenie kosztów wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany,          

a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych      

i ZUS).  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu         

o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie 

brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie       

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 

i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku,                     

a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń 

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz                    

z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 
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wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 

zmiany.  

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

 

XIX. XIX. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych 

niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na 

podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie.  

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

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opis przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane         

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie  ustawy albo                  

w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   

5. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie    

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień 

publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 

art. 180 ust. 2. 

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

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.  

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

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sadu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

10. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp. 
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XX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

ustawa Pzp 

3. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI  

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty inwestycji 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót,  

4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące spełnienia warunków 

udziału,   

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia, 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej, 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy z załącznikami, 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót, 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, na 

które powołuje się wykonawca. 

 

 

 

 

 
 


