
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 

 
GTBS-I/2/2016  Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku 

mieszkalnego  przy ulicy Niepodległości 4  w Głubczycach  

 Strona: 1/17 

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
ul. Pocztowa 8 , 48-100 Głubczyce tel. +48 4852242 faks: +48 4852242; e-mail: 

sekretariat@gtbs.eu 
 

Znak sprawy: GTBS-I/2/2016 Głubczyce , 2016-06-29 
 

 

przetarg nieograniczony 

na roboty budowlane o wartości podprogowej zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 5.225.000,- Euro 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 

Przedmiot zamówienia 
Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz 

remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 
4  w Głubczycach  

 CPV: CPV 45000000-7 Roboty budowlane CPV 45262690-4 Remont starych budynków CPV 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45110000-1 Roboty demontażowe i 

rozbiórkowe CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV 45262110-5 Demontaż 
rusztowań CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45443000-4 

Roboty elewacyjne CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków CPV 45450000-6 
Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe CPV 45261320-3 Wykonywanie robót 
blacharskich CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne CPV 45321000-3 Izolacja cieplna  

 
Miejsce realizacji 

Głubczyce ul. Niepodległości 4 
 

 
 
 
 
 
 
Zatwierdzono w dniu:29.06.2016 
Stanisław Ciapa Prezes Zarządu   /-/ 
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1. ZAMAWIAJĄCY: 

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce,                
ul. Pocztowa 8, 48-1000 Głubczyce 
tel. 77 485 2242   
e-mail: sekretariatl@gtbs.eu   
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.gtbs.eu 
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od: 7:00 - 15:00. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwo Spłecznego sp. Z o.o. zwane dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164) zwanej dalej w skrócie Ustawą  ogłasza postępowanie w trybie: 

przetarg nieograniczony 

na wykonanie   

Ocieplenie ścian zewn ętrznych , renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku 
mieszkalnego przy ulicy Niepodległo ści 4  w Głubczycach  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
„Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz 

remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 
4  w Głubczycach ” 

Roboty budowlane: CPV 45000000-7 Roboty budowlane CPV 45262690-4 Rem ont starych budynków 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 4 5110000-1 Roboty demonta żowe i 
rozbiórkowe CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu r usztowa ń CPV 45262110-5 Demonta ż 
rusztowa ń CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45442100-8 Roboty ma larskie CPV 45443000-4 
Roboty elewacyjne CPV 45452000-0 Zewn ętrzne czyszczenie budynków CPV 45450000-6 Roboty 
budowlane wyko ńczeniowe pozostałe CPV 45261320-3 Wykonywanie robót  blacharskich CPV 
45320000-6 Roboty izolacyjne CPV 45321000-3 Izolacj a cieplna  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności: 

− ocieplenie ścian zewnętrznych  

− remont ściany frontowej  

− wykonanie iniekcji  

− remont ogrodzenia przed budynkiem  

Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym – zamieszkałym budynku mieszkalnym. Zamawiający 
wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie zakłócać normalnego funkcjonowania 
mieszkańców, z bezwzględnym zachowaniem ciszy nocnej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ  -Opis przedmiotu zamówienia , STWiOR, 
dokumentacja projektowa, przedmiary robót.  
Wykonawca dokona urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami zabezpieczy i oznakuje, miejsca wykonywania 
robót, jak również zabezpieczy miejsca składowania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów  w rozumieniu ustawy o 
odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji 
zadania. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe  o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp., służą jedynie 
do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w 
dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej 
certyfikatem. Oferowane materiały muszą spełniać wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest 
obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, ze materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku 
do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane 
prawem certyfikaty i inne  dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, ze są one równoważne. W sprawach nieuregulowanych w 
podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, 
przepisów prawa budowlanego. 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
(ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7) I PODWYKONAWSTWIE:  

4.1 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o którym mowa  w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

4.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym część zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcy.  

4.3 Wymagania dotyczące podwykonawstwa, wynikające z art. 36 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy Pzp zostały 
określone w Istotnych postanowieniach umowy. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

5.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy  zgodnie z zasadami 
wskazanymi w niniejszej SIWZ i przypadającym w okresie: 

podanym w ofercie przez Wykonawc ę, lecz nie dłu żej niż  do 30.09.2016r.        
przekazanie terenu robót (placu budowy): do 3 dni  od daty podpisania umowy. 

5.2. Okres udzielanej gwarancji wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy (minimum 36 miesięcy, max 60m-cy), 
licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół 
końcowy robót). 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 
art. 22.ust. 1 ustawy Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. 

6.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku i sposób jego oceny  

1 posiadanie uprawnie ń 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. 

 

2 Posiadanie wiedzy i 
doświadczenia  

Wykazać się wykonaniem w okresie 5 lat. przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej  
dwie roboty budowlane  obejmuj ące wykonanie   
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termomodernizacji budynków, na warto ść, co 
najmniej 250.000,00 zł , z potwierdzeniem ich należytego 
wykonania. 

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a 
występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca 
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym zamówieniu na stronie internetowej 
Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na 
stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod 
następującym adresem: http://www.nbp.pl/ 
Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 
podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 
spełnia/nie spełnia . Z treści dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek 
spełnił. 

3 
Dysponowanie osobami 
zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

Wykonawca wska że osob ę do wykonania niniejszego 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które 
spełniają następujące warunki: 

a) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję 
Kierownika budowy,  posiadająca: 
- uprawnienia budowlane bez ogranicze ń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, tj. wydane na 
podstawie: 

a. Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub 

b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie 
odpowiadającym powyższym wymaganiom, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów,   

 

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w 
przypadku osób będących obywatelami krajów 
członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję 
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do 
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności:  z ustawą 
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 
2015r. (Dz.U. z 2016, poz.65) oraz Ustawą z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa (t.j.  Dz. U. z 2014 roku, poz. 
1946 ze zm.)  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dokonana zostanie w oparciu o treść oświadczeń i 
dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści ww. 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca dany warunek spełnił.  
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4 
Sytuacja ekonomiczna i 
finansowa 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia - na warto ść nie mniejsz ą niż warto ść 
złożonej oferty.     

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 
podstawie złożonych dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 
spełnia/nie spełnia . Z treści dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek 
spełnił. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki 
cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków, wskazanych w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania został wyżej zamieszczony 
Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5. Zamawiający będzie oceniał spełnienie podanych w pkt. 6 warunków na podstawie złożonego 
oświadczenia (zał. Nr 2) oraz wymaganych dokumentów (pkt. 11 SIWZ), na zasadzie „spełnia / nie 
spełnia” 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

Sposób porozumiewania się 
7.1. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  
7.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu/ 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego. 

7.3. Ofertę, zgodnie z art.  82 ust 2 u.p.z.p. należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów przesłanych 

za pomocą drogi elektronicznej. 
7.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły 

one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  
7.6. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać 
się z jego treścią. 

7.7. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujące adresy mailowe: 

cieplo@gtbs.eu  
za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. 

natomiast do  Wykonawców wył ącznie na adres/adresy e-mail, lub nr faksu podane w  
formularzu oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu  z Zamawiaj ącym.  

7.8. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury przetargowej Wykonawca 
jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji 
o zmianie danych kontaktowych ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie 
doręczenia na adres pierwotny wskazany w ofercie. 

7.9. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu 
w formie pisemnej (oryginał, bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) określonej w § 6 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., 
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poz. 231).  
7.10. Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu muszą być 

dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że złożenie dokumentu nastąpiło w wymaganym 
terminie pod warunkiem, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynie mail 
z uzupełnieniem, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni po 
terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia. 

7.11. Uzupełnienie dokumentów elektronicznie nie uchybia obowiązkowi przedłożenia ich w formie 
pisemnej. 

7.12. Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze 
dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się. 

 
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 

2 

Stanisława Zapotoczna -Starszy inspektor ds. Technicznych  – kontakt: 
77/4852242 wew.23 

Ryszard Dziedziński  – Starszy inspektor ds. Technicznych  – kontakt: 697011851 
 

8. WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

9.1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

9.3. Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp). 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

10.1. Ofertę należy złożyć w 1-ym egzemplarzu (oryginał).  

10.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia. 

10.3. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod rygorem odrzucenia 
należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski 

10.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną.  

10.5. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 
wykonawcy zostaną odrzucone.  

10.6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ; bez żadnych zastrzeżeń 
i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność 
i zgodność z wymaganiami SIWZ. 

10.7. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczno ść zmian lub wycofanie zło żonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 

10.8. Zmiana zło żonej oferty.  
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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 napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) 
każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

10.9. Wycofanie zło żonej oferty. 
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 zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

10.10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 

10.11. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą 
SIWZ.  

10.12. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznaje się 
za odrzucone.  

10.13. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 Pzp.  

10.14. Kompletna oferta powinna zawiera ć: 

10.15. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 
wraz ze  szczegółowym  kosztorysem ofertowym. Wykonawca winien sporządzić kosztorys 
ofertowy opracowany metodą  kalkulacji szczegółowej  wg. zasad opisanych w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 13 lipca 2001 r.   w 
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80,  poz. 867). 
Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność 
pozycji przedmiaru. Dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż 
podana w przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi 
i technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru. 

10.16. Dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami pkt.11 SIWZ, 

10.17. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i 
oświadczeń składanych wraz z ofertą, i ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być 
złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

10.18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być 
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki 
cywilnej przez każdego z jej wspólników. Wzór takiego pełnomocnictwa – zał. Nr 9 do SIWZ.   

10.19. Inne dokumenty wymienione w SIWZ. 

10.20. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany 
Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi. 

10.21. Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego 
w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.  

10.22. Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą 
odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. W przypadku wygrania 
przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy. 

10.23. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 
153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm.), a wykonawca zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to wykonawca może zastrzec, iż nie mogą 
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

10.24. Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. Pakiet ten 
ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ 
INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4. 
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10.25. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma 
na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z 
późn. zm.), tj., że zastrzeżona informacja: 

- ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

10.26. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji, a w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 
ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy Pzp oraz ujawni zastrzeżone informacje po upływie terminu do 
wniesienia odwołania albo po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w tym zakresie. 

10.27. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne 
naniesienie treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 

10.28. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą oraz 
przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku 
stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w 
załączonych wzorach.  

10.29. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w 
sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub strony.  

10.30. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

11. WYMAGANE DO OFERTY DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:  

11.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), należy przedłożyć: 

Lp. Warunek udziału w post ępowaniu Wymagany dokument  

1.  Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
(zał. nr 2 do SIWZ)  

2.  Posiadanie wiedzy i do świadczenia 
 

Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 
(zał. nr 7 do SIWZ ).  
co najmniej  dwie roboty budowlane  obejmuj ące wykonanie   
termomodernizacji budynków, na warto ść, co najmniej 250.000,00 zł , 
z potwierdzeniem ich należytego wykonania. 

Przez najważniejsze roboty budowlane Zamawiający 
rozumie roboty wykazywane na potwierdzenie spełniania 
opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
wiedzy i doświadczenia. 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
a) poświadczenia; 
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 
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W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, 
którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej 
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa wyżej. 

3.  Osoby zdolne do wykonania 
zamówienia 
 

1) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 
w celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ) 

minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy,  
posiadająca: 
uprawnienia budowlane bez ogranicze ń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. wydane na 
podstawie: 
� Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub 

� odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym 
powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,   

2) Oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień (zał. nr 6 do SIWZ )  

4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. – na warto ść nie mniejsz ą niż warto ść 
złożonej oferty. 

 
11.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy 
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument  

1.  
Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. Nr 3 do 
SIWZ ) 

2.  

Aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy  
przed upływem terminu składania ofert; 

3.  

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesi ące przed upływem terminu składania 
ofert; 

4.  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesi ące przed upływem terminu składania 
ofert; 
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5.  
Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 
ustawy, albo informacj ę o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby 
upoważnione do reprezentacji, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ . 

Zamawiaj ący wykluczy z post ępowania  o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powa żnie naruszył obowi ązki zawodowe , 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 dowolnych środków dowodowych. Zamawiający 
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia.  
 
11.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  składa wymagane 
dokumenty zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
2013 r., poz. 231 – zwanego dalej Rozporządzeniem): 

1) Zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone właściwym organom sądowym, administracyjnym 
albo organom samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
przed notariuszem wystawione odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

11.4. Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty spełniają oczekiwania Zamawiającego. 
Wykonawca do oferty dołączy (nie dotyczy). 

 
11.4. (OPCJONALNIE) KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO:  

1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) polega na zasobach 
innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 
– pisemne (oryginał) zobowi ązanie innych podmiotów  do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał w tym zakresie na potencjale innych podmiotów, 
według wzoru (zał. nr 8 do SIWZ)  lub 

– inny dokument,  z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. (oryginał lub kopia 
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potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający), 
3) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że 
będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty 
załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy) 

4) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia który jednoznacznie 
potwierdzi dysponowanie przez Wykonawcę ww. zasobami podczas realizacji zamówienia, 

5) Zamawiający przypomina, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 
art.26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6) Kopie dokumentów dotyczących podmiotów na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp są poświadczone za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

 
11.5. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW 

1) Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

2) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów na zasobach których 
wykonawca polega określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p. są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

3) Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie 
poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) 
spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia 
dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 

4) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione.  

5) Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie dokumenty o 
których mowa w  art. 25 ust.1 ustawy Pzp. W tej sytuacji nie podlegaj ą uzupełnieniu  inne 
wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, kosztorys ofertowy itp. 

6) Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do 
oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

7) Dokumenty napisane w języku obcym jak: certyfikaty, deklaracje, oświadczenia, wydruki internetowe 
itp. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

8)  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia.  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki 
cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać 
wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców 
musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być 
upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich 
Wykonawców. 

2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać,  
że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na 
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potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia. 

3) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1. u.p.z.p. oceniane 
będzie łącznie. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu (art. 22 ust.1 u.p.z.p.) mogą być złożone przez tego lub tych z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.  

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44 w zw. z 
art. 22 ust. 1 u.p.z.p. (Zał. nr 2 do SIWZ) powinno zostać złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców. 

5) Lista lub informacja dot. grupy kapitałowej powinna zostać przedstawiona przez każdego członka 
Konsorcjum. 

6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

12.1. Znakowanie oferty 

Oferty w postaci pisemnej w języku polskim  (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) należy składać w kopercie 
zamkniętej i opiecz ętowanej piecz ęcią firmow ą Wykonawcy. 

W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym 
otwarciem, należy na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej 

Wykonawca : 
…....................... 
…....................... 
…....................... 

Zamawiaj ący:  
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp . z o.o  

ul. Pocztowa 8  48-100 Głubczyce  

OFERTA pn.  

 „ Ocieplenie ścian zewn ętrznych , renowacja ściany frontowej  

oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego  

przy ulicy Niepodległo ści 4  w Głubczycach ”  

nie otwiera ć przed: 15.07.2016r,  godz. 10:15  

 

w innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach w 
postępowaniu. 

12.2. Miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w budynku GTBS Sp z o.o.  ul. Pocztowa 8,  48-100 Głu bczyce  - sekretariat  

do dnia 15.07.2016 do godz. 10:00. 
12.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi  

na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone . 

12.4. Miejsce otwarcia. 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 15.07.2016 
o godz. 10:15., w budynku GTBS Sp z o.o.  ul. Pocztowa 8  48-100 Głub czyce  - pok. nr 1 . 

12.5. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, 
zostaną one dołączone do oferty.  

12.6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia 
ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na 
podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SWIZ. 

13.2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą  kalkulacji szczegółowej  wg. zasad opisanych w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa  z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80,  poz. 867). 

13.3. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z zakresem  
określonym w przedmiarach robót i uwzględniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 
wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz  niniejszej SIWZ jak również obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

13.4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty robót towarzyszących oraz prac tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania zamówienia, koszty robót przygotowawczych, robót porządkowych, 
zabezpieczeń istniejących elementów obiektu budowlanego  oraz zainstalowanych urządzeń, 
stosownych zabezpieczeń, utrzymania zaplecza. 

13.5. Cena brutto zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść 
przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

13.6. W oferowanej cenie wpisanej do formularza oferty należy uwzgl ędni ć również koszty wynikające z 
wszelkich upustów i rabatów, jeżeli Wykonawca zamierza je zastosować.  

13.7. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z 
przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
cenę zamówienia. 

13.8. Jeżeli zostanie złożona oferta, 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 obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg 
obowiązujących kryteriów. 

13.9. Wykonawca, składaj ąc ofert ę, informuje zamawiaj ącego, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć do 
powstania u zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego, wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania, oraz wskazuj ąc 
ich warto ść bez kwoty podatku.  

13.10. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę 
wyłącznie w złotych (PLN) z dokładno ścią do dwóch miejsc po przecinku . Wszystkie płatności 
i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

13.11. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający 
przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie 
wynikać prawidłowość ceny pisemnej. 

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 95 % 

2 
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad 
założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy 

5 % 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 
kryterium Wzór 
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1 

Cena (koszt)  

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Okres gwarancji  

Liczba punktów = ( Ozn min2/Ozn war2 ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Ozn min2 - okres gwarancji badanej oferty*   

 - Ozn war2 - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert **  

Uwaga: 

*zgodnie z  SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż  36 miesięcy  

** max.  termin gwarancji 60 miesięcy  

Zamawiaj ący uzna ofert ę za najkorzystniejsz ą tę, która nie b ędzie podlega ć odrzuceniu i uzyska 
najwi ększą liczb ę punktów wynikaj ących z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty b ędą liczone do dwóch 
miejsc po przecinku.  
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt.3 u.p.z.p. poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

15.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej. 
W przypadku poprawek o których mowa w punkcie 15.1) Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie 
zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki.  

15.3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010 r. 
Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, 
w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego. 

15.4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki 
ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów 
wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert. 

15.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do dostarczenia 4-ech egzemplarzy 
podpisanej umowy zawierającej zapisy z akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień 
umowy wraz z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez 
Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Nie dostarczenie omawianej umowy w podanym powyżej terminie zostanie uznane 
za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy i może to skutkować zastosowaniem przez 
Zamawiającego przepisów z art. 46 ust. 5 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

15.6. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego: 

1) Wskazanie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z uprawnieniami 
budowlanymi (w formie potwierdzonych kopii) i zaświadczeniem o wpisie na listę członków 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, wydanych przez tę Izbę, z określonym w nich 
terminem ważności stosownie do właściwych przepisów (w formie potwierdzonych kopii), 

2) Oświadczenie kierownika budowy  (wg załącznika nr: 10), 

3) Zabezpieczenie Nale żytego Wykonania Umowy  w myśl przepisów art. 148÷150 ustawy Pzp. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi 
umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek 
warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego 
zabezpieczenia muszą być bezwarunkowe i nieodwołalne. Nie dopełnienie przez wybranego 
wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do anulowania wyboru. 

15.7. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść zmian postanowie ń zawartej umowy  w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa i warunki wprowadzania zmian 
zostały wskazane w Istotnych postanowieniach umowy .  

15.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysoko ści 
10% warto ści brutto oferty . 

16.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego: BS GLUBCZYCE:  40 8868 

0004 1000 0000 1007 0001  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
16.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16.5. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest aktualizować okres 
ważności zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego 
zabezpieczenia, w szczególności w przypadku przedłużenia wykonania przedmiotu umowy, a także 
w innych przypadkach wskazanych w Umowie, Wykonawca ma obowi ązek uzgodni ć z 
Zamawiaj ącym ostateczn ą treść gwarancji lub por ęczenia, co dotyczy tak że gwarancji i 
poręczeń przedkładanych jako aktualizacja. 

16.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art.151 ustawy Pzp. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

17.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.  2  ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

17.2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust1 ustawy Pzp 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. 

17.3. W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się 
prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego 
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18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

19. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (teks jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164) 

19.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
19.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
19.4 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
19.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
19.6 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
19.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

Załącznik nr 4 wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp  

Załącznik nr 5 Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania 
posiadają wymagane uprawnienia  

Załącznik nr 7 
Wzór wykazu najważniejszych robót budowlanych 

Załącznik nr 8 
Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 9 
Wzór pełnomocnictwa reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 10 
Oświadczenie kierownika budowy (załącznik do umowy) 
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