Gołdap, dn. 26.07.2019 r.

PiR.272.1.2019
Zatwierdzam:
WICESTAROSTA

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Marzanna Marianna Wardziejewska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział I
1. Informacje ogólne
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetargu
nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn.: „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy
realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”,
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1- „Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko– Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Na podstawie art. 24 aa Ustawy, Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie użyte słowo lub zwrot:

Ustawa- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

SIWZ- należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia
2. Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiat Gołdapski z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Krótkiej 1, reprezentowany przez
Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1) Starosta Gołdapski – Marzanna Marianna Wardziejewska
2) Wicestarosta Gołdapski – Andrzej Ciołek
NIP 8471516948, REGON 519634600
tel. 87 615-44-44, faks 87 615-44-45
e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl strona internetowa: www.powiatgoldap.pl,
https://bip.powiatgoldap.pl/
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte są ustawowym wymogiem
publikacji i udostępnione będą na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
www.bip.powiatgoldap.pl

Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa zastępstwa inwestycyjnego obejmująca zarządzanie,
koordynację i kontrolę wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania pn.
„Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, obejmującego termomodernizację
4 obiektów oświaty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, jn.:
 Zadanie nr 1: Remont oraz docieplenie budynku głównego nr 1 z dobudówką Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi.
Zakres przewidzianych prac:
a) docieplenie ścian zewnętrznych obustronnie otynkowanych,
b) osuszenie z wilgoci i docieplenie ścian przy gruncie,
c) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników higrosterowanych we
wszystkich istniejących oknach PCV,
d) wymiana drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych,
e) ocieplenie stropodachu pełnego dobudówki oraz stropodachu niewentylowanego sali
gimnastycznej,
f) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku z usunięciem dotychczasowych
warstw izolacyjnych,
g) wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich,
h) wymiana oświetlenia na energooszczędne,
i) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne
i pompy,
j) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz
z wymianą grzejników,
k) wykonanie przyłącza cieplnego do msc,
l) montaż węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia,
m) montaż systemu zarządzania energią cieplną.


Zadanie nr 2: Remont oraz docieplenie budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi.
Zakres przewidzianych prac:
a) docieplenie ścian zewnętrznych,
b) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników automatycznych we
wszystkich oknach PCV,
c) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych,
d) ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego,
e) wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich,
f) wymiana oświetlenia na energooszczędne,
g) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne
i pompy,
h) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz
z wymianą grzejników,
i) montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia,
j) montaż systemu zarządzania energią cieplną.


Zadanie nr 3: Remont oraz docieplenie budynku parterowego z aulą nr 3 Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi.
Zakres przewidzianych prac:
a) docieplenie ścian zewnętrznych obustronnie otynkowanych,
b) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników automatycznych we
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wszystkich oknach PCV,
wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych,
ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego,
wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich,
wymiana oświetlenia na energooszczędne,
wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne
i pompy,
wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz
z wymianą grzejników,
wykonanie przyłącza cieplnego do msc,
montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia,
montaż systemu zarządzania energią cieplną.



Zadanie nr 4: Docieplenie budynku wspólnego z PCPR nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych
w Gołdapi.
Zakres przewidzianych prac:
a) osuszenie i docieplenie ścian piwnicy poniżej poziomu gruntu,
b) wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z montażem nawiewników automatycznych we
wszystkich oknach,
c) wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych,
d) ocieplenie stropu nad poddaszem użytkowym z usunięciem starej warstwy izolacyjnej,
e) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne
i pompy,
f) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz
z wymianą grzejników,
g) wykonanie przyłącza cieplnego do msc,
h) montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia,
i) montaż systemu zarządzania energią cieplną,
j) wymiana oświetlenia na energooszczędne.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem przedstawiony został w dokumentacji
technicznej udostępnionej na stronie Zamawiającego pod linkiem:
https://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie/96/termomodernizacja-budynkow-oswiaty-powiatugoldapskiego.html
Szacunkowa wartość wszystkich robót budowlanych wynosi około 3,5 mln złotych brutto
1.2 Do obowiązków inwestora zastępczego należeć będzie pełen zakres czynności wynikający
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)
określających obowiązki inwestora zastępczego, z zachowaniem należytej staranności, kierując się
interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętymi zasadami
wiedzy technicznej i inżynierskiej, zamówień publicznych, ekonomicznej i prawniczej oraz innej,
które dotyczą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego
w kontaktach ze stronami trzecimi. W szczególności:
a) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia;
b) Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne
wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia

zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są
niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu
oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy;
c) W przypadku, gdy w czasie realizacji Umowy, Wykonawca usługi będzie musiał podjąć działania, które nie zostały wymienione w SIWZ, a okażą się one niezbędne dla prawidłowej realizacji
Umowy, Wykonawca niezwłocznie wykona te działania w ramach wynagrodzenia umownego
w taki sposób, jakby były objęte zakresem zamówienia;
d) Wszelkie dokumenty, o których jest mowa w niniejszej SIWZ należy traktować, jako wzajemnie
objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą
miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania;
e) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto umowy.
Ponadto także:
a) zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego;
b) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu Wykonawcy robót placu
budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy;
c) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim
a Wykonawcą robót budowlanych;
d) kontrola prawidłowości realizacji zadania z Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi;
e) sporządzanie miesięcznych raportów z działalności objętej przedmiotem zamówienia,
a dotyczącej pełnienia funkcji inwestora zastępczego, w tym sprawowanych nadzorów nad
postępem realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z HRF. Sprawozdania – raporty, powinny być
składane Zamawiającemu, każdorazowo w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, a także powinny zawierać co najmniej:
- opis postępu prac ,
- nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane,
- opis ewentualnych problemów i zagrożeń, w szczególności dotyczących terminu zakończenia
robót oraz podjętych działań w celu ich usunięcia,
- fotografie dokumentujące postęp robót
- wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
f) przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót prawidłowości zatrudniania na
podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań,
wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń. W sytuacji wątpliwości
co do sposobu zatrudnienia pracowników, Zamawiający udziela zgody na zwrócenie się
o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
g) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu
należytą realizację zadania– zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego;
h) ocenianie i zatwierdzanie postępu prac oraz wystawianie przejściowego świadectwa płatności
wraz z wyodrębnieniem, klasyfikacją kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu,
i) udziału w rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego.
1.3 Do obowiązków nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełen zakres czynności wynikający
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)
określających obowiązki inspektora nadzoru, w tym:
a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym,
użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania
i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno– budowlanymi, normami
a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzanie tej obecności wpisem
w dzienniku budowy;
d) koordynowanie wszystkich robót budowlanych w poszczególnych branżach;
e) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
robót budowlanych;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych
i odbioru końcowego, w tym analiza i zatwierdzanie przedłożonych atestów, aprobat technicznych,
deklaracji zgodności, itp.;
h) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez
Zamawiającego z Wykonawcami robót;
i) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego
i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów, z potwierdzającymi
wpisami do dziennika budowy;
j) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy organizowanych przez Wykonawcę robót
lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
k) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, w tym sporządzanie
protokołów konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji
kosztowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);
l) sprawdzanie/zatwierdzanie dokumentacji technicznej powykonawczej– tzw. Operatu
Kolaudacyjnego, przedłożonego przez Wykonawcę robót;
ł) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;
a ponadto także:
a) niezwłocznego przybycia na teren budowy po zawiadomieniu przez Zamawiającego o nagłych,
nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach nie cierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych
umową;
b) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
porządku, ochrony p.poż i dozoru powierzonego mienia na terenie budowy;
c) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
d) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania
umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.
oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71540000-5- usługi zarządzania budową
71541000-2- usługi zarządzania projektem budowlanym
71520000-9- usługi nadzoru budowlanego
71310000-4- doradcze usługi inżynieryjne
71247000-1- nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8- nadzór nad projektem i dokumentacją
71631300-3- usługi technicznego nadzoru budowlanego
2. Opis części zamówienia dotyczący składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej o której mowa w art. 91a – 91e Ustawy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacje o podwykonawcach.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku, zgodnie z art. 36 b Ustawy, Wykonawca ma obowiązek wskazania części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Zgodnie z art. 36b ust. 2. Ustawy: „Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1, w celu wykazania spełnienia 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”. Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia.
8. Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art.
29 ust. 4 Ustawy.
9.Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy.
Zamawiający dokonując oceny przedmiotu zamówienia nie dostrzegł w nich czynności, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm).
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
III.1. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem
na język polski.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz
z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami
sporządzonymi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, ale ich treści muszą być zgodne
z formularzami załączonymi do SIWZ.
5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi
w Rozdziale III pkt. III.3. SIWZ.
6.W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia
winna być czytelna, poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty.
8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były podpisane, ponumerowane i zszyte (np. zbindowane)
w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy oraz adresem Zamawiającego:
Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, a także posiadać dodatkowe oznaczenie tj.:
„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji
budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”- Nie otwierać przed 05.08.2019 r. godz. 11:00,

10. Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną zwrócone po upływie
terminu do wniesienia odwołania na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zwierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być oddzielone od
pozostałych dokumentów znajdujących się w składanej ofercie poprzez ich umieszczenie
w odrębnym opakowaniu, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa".
Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, tj.:
informacji dotyczących nazwy (firmy oraz adresów wykonawców, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca. Wykonawcy
przedstawiają oferty zgodnie z wymogami SIWZ.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art.
84 ust. 1 Ustawy).
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak
składana oferta, odpowiednio oznakowanych „ZMIANY”.
16. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert (wg takich samych
zasad jak przy wprowadzaniu zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
17. Wszystkie dokumenty stanowiące i tworzące ofertę winny być wypełnione przez Wykonawcę
według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Jeżeli jakaś część dokumentu nie dotyczy
Wykonawcy, wpisują oni zwrot „nie dotyczy”.
18. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie
z ww. Instrukcją dla oferentów oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także
oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi
z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązani będą przez podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego
zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
f) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
g) 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.
h) 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 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
i) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 Ustawy, 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.
III.2. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24
ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1223 Ustawy;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym
mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym
mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ
3) zdolności technicznej lub zawodowej;,
Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3,
ppkt. 1 niniejszej SIWZ oraz wykaże dysponowanie Zespołem osób posiadających uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w składzie co najmniej
trzyosobowym, składającym się z:
–
co najmniej jednej osoby, która będzie przewidziana jednocześnie do sprawowania funkcji
Kierownika Zespołu Inwestora Zastępczego, posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do
nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
–
co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
–
co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
specjalności.

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
- wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie - minimum 1 usługi
polegającej na pełnieniu nadzoru lub funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub
tożsamej funkcji dla zadania polegającego na budowie i/lub remoncie, przebudowie obiektu
kubaturowego i/lub zespołu obiektów kubaturowych, obejmującego m.in. roboty branży
budowlanej oraz sanitarnej i elektrycznej, związanych z szeroko rozumianą termomodernizacją
o kubaturze nie mniejszej niż 1.000 m3 (o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto). Przez termomodernizację Zamawiający rozumie w szczególności wykonanie
docieplenia ścian, stropodachów, stropów na gruncie, osuszanie z wymianą izolacji p.wilgociowych
i dociepleniem ścian fundamentowych i piwnic, wymianę stolarki, modernizacje instalacji c.o.,
c.w.u., węzłów ciepłowniczych, zmiany źródeł zasilania w energię cieplną oraz modernizacje
instalacji elektrycznych i oświetleniowych na energooszczędne.
2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III,
pkt. III.2, ppkt. 1. litera b) (sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub
zawodowej) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; (art. 22a ust. 2 Ustawy)
b) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5; (art. 22a ust. 3 ustawy)
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; (art. 22a ust. 4 Ustawy)
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; (art. 22a ust. 5 ustawy)
5. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający wskazuje, że może wykluczyć z postępowania
Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5);
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4
Ustawy.
III.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające
informacje, które będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – wskazane
odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, a których opis sposobu spełnienia, określony został
przez Zamawiającego w Rozdziale III.2. SIWZ (art. 25a, ust. 1 Ustawy);
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (Rozdział III, pkt. III.3, pkt. 1 SIWZ), składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; (art. 25a, ust. 6 Ustawy)
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawstwie

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (Rozdział III, pkt. III.3, pkt. 1
SIWZ); (art. 25a, ust. 5, pkt. 2) Ustawy)
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia, oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (Rozdział III, pkt. III.3,
pkt. 1 SIWZ)
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, w takiej sytuacji
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy, (art. 26 ust. 2. Ustawy), tj.:
6.1. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 6 do SIWZ,
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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 rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty, - przedstawiony na załączniku nr 7 do
SIWZ,
6.2. w zakresie braku podstaw do wykluczenia
a) [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
lub wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym
adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający
samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę dokumenty;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu lub dokumentów o których mowa
powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

b) [dotyczy Wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) [dotyczy Wykonawcy krajowego] zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. b) i c)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu;
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych w ppkt. b) i c) - jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych odpowiednio nie wcześniej niż
3 i 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 11 Ustawy);
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania (art. 26 ust. 3 Ustawy).
9. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej SIWZ,. Zastosowanie mają przepisy

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126)
III. 4. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin rozpoczęcia robót: dzień podpisania umowy.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji całego projektu: sporządzenie protokołu
odbioru końcowego ostatniego (z najpóźniejszą datą zakończenia) z zadań – nie później niż do dnia
15.12.2020r.
Planowane terminy realizacji robót budowlanych dla 4-ch zadań: do 30.09.2020r.
Okres zgłaszania wad: do 60 miesięcy od daty wystawienia protokołów odbiorów końcowych
poszczególnych zadań (konkretny termin uzależniony jest od długości gwarancji zadeklarowanej
przez wykonawców poszczególnych zadań) – nie później niż do dnia 30.09.2025r.
Zakończenie realizacji Umowy: nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego
z wykonania Usług w ramach Umowy, sporządzonego zgodnie z warunkami Umowy i wymaganiami
określonymi w niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w SIWZ i Umowie,
w terminie 45 dni po zakończeniu okresu zgłaszania wad (termin uzależniony od długości gwarancji
zadeklarowanej przez wykonawcę robót), jednak nie później niż do dnia 15.11.2025r.
Realizacja usługi jest ściśle związana z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
zmierzającym do wyboru Wykonawców robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest w taki sposób zarządzać i nadzorować wykonywanie robót, aby nie
dopuścić do przedłużenia czasu wykonania (ukończenia) robót i/lub zgłaszania roszczeń przez
Wykonawcę robót, aby osiągnięty został cel określony przez Zamawiającego.
III. 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Cena za wykonanie zamówienia - 60%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów wg.
Wzoru:
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego – 20%
tj. czas dojazdu Wykonawcy na budowę na wezwanie Zamawiającego. Dotyczy zarówno wezwania
pisemnego jak i telefonicznego.
Przy ocenie „czasu reakcji” najwyżej będzie punktowana oferta promująca czas dojazdu inwestora
zastępczego i/lub inspektora nadzoru na budowę- do 3 h. Wykonawca może zaproponować czas
dojazdu na budowę w następujących okresach godzinowych:
do 3 h – 20 pkt
do 4 h – 15 pkt
do 5 h – 10 pkt
do 6 h – 5 pkt
do 7 h i więcej – 0 pkt
Termin płatności – 20%
Oferta o najdłuższym okresie płatności uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 20 pkt., pozostałym
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów wg.
wzoru:

Termin płatności oferty badanej
Termin płatności = ------------------------------------------------------- x 20 pkt
Maksymalny termin płatności (tj.: 60 dni)
Minimalny (najkrótszy) możliwy termin płatności faktury, wymagany przez Zamawiającego – 7
dni
Maksymalny (najdłuższy) możliwy termin płatności faktury, wymagany przez Zamawiającego,
a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert – 60 dni
UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, terminu płatności, krótszego niż 7 dni, tj. terminu
wymaganego przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Ustawy jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, oferta
w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów- 20.
Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę
matematyczną w zakresie zaokrąglania.
III. 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Wynagrodzenie– cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznego wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem
VAT.
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena ofertowa– cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
6. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
7. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za
właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
III. 7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą.
W realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się rozliczenia pieniężne w PLN.
III. 8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.
III. 9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

III.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców - parter budynku Starostwa Powiatowego
w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 05.08.2019 r. do godz. 11:00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin
jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.
III.11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
publicznego
oraz
oświadczenie,
czy
zamierza
się
zwoływać
zebranie Wykonawców.
1. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert,
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania,
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ,
4. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres:
bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl
5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówień bez ujawnienia źródła zapytania oraz
zamieści na stronie internetowej gdzie została zamieszczona SIWZ,
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania ze wszystkimi Wykonawcami w celu
wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ,
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści tą informację na stronie internetowej gdzie została zamieszczona SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
III.12. Termin związania ofertą.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
III.13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert, otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach;
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:


kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach;
5. Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy, otwarcie ofert jest jawne.
6. Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.
III.14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III, pkt. III.3 niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy)
dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie, winny być składane na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500
Gołdap.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl lub
termomodernizacja@powiatgoldap., a faksem na nr 87 615 44 45.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Małgorzata Lenarczyk- Koordynator Projektu, e-mail: termomodernizacja@powiatgoldap.pl w sprawach merytorycznych dotyczycących przedmiotu zamówienia.
- Bartosz Zackiewicz- Podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu,
e-mail: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl - w sprawach formalnych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
III.15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, itp.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy, lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

III.16. Informacje dodatkowe.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Powiat Gołdapski ul .Krótka 1, 19-500 Gołdap.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiatgoldap.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. 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.
6. 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.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. 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 Pani/Pana
dotyczących,
• 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.
9. 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 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Rozdział IV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;
b) Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa wyżej, niezwłocznie zostanie zamieszczone
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablice informacyjne) oraz na stronie
internetowej.

c) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż określony w art. 94. ustawy.
d) W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
podmiotów (art. 23 ust. 4 Ustawy)
Rozdział V
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Na podstawie Działu VI Prawo Zamówień Publicznych wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej
Rozdział VI
ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do SIWZ są:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wykaz usług

