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GMINA SZCZUCZYN, PLAC 1000-LECIA 23, 19-230 SZCZUCZYN, TEL. 86 273 50 80 nawiązując do 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 (dla robót 
budowlanych, dostaw i usług)  ustawy Prawo zamówień publicznych , ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na stronie 
internetowej Urzędu www.um.szczuczyn.pl, bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl, którego 
przedmiotem jest „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w dalszej części Pzp.  
Informacje ogólne  

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą 
Pzp”. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy Pzp.  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. 
zm), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer 
faksu 86 273 50 80); elektronicznie (inwestycje@um.szczuczyn.pl). 

4. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści 
oferty jak i jej uzupełnienia. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5. Dopuszcza się składania ofert częściowych, dla każdej części oraz łącznie na obie części. 
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.  
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
10. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.  
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. 

ust. 1 ustawy Pzp.). 
13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
14. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o 

której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.  
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy 

Pzp).  
16. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
17. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w 
postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.  

19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej.  

20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

http://www.um.szczuczyn.pl/
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Szczuczyn z siedzibą: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

Strona internetowa zamawiającego: http://www.um.szczuczyn.pl/,  

www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl,  tel. (86) 273 50 80, fax. (86) 273 50 81. NIP: 719-155-67-22, 

REGON: 450669766 

Zamawiający pracuje w godzinach: poniedziałek-wtorek 7.30-15.30, środa 9.00-17.00, czwartek-

piątek 7.30-15.30 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 – 46 ustawy.  

2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie 
art. 24aa, ust. 1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do 
wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w 
stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem 

zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

CZĘŚĆ I (zaprojektowanie i roboty budowlane) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: 

Budowa budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku hali produkcyjnej na potrzeby 

Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu w m. Szczuczyn przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie 

miasta Szczuczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/8, 969/23, 969/24 i 969/34. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Szczuczynie wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja projektowana jest 

na terenie istniejącego budynku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Szczuczynie. Funkcja, którą obecnie pełni przedmiotowy 

teren, zostanie adaptowana do nowych potrzeb.  Teren, na którym projektowany jest Inkubator 

Przedsiębiorczości leży przy jednej z ulic prowadzących do głównej trasy miejskiej. Lokalizacja 

projektowanych po wynajem przestrzeni w zacisznym miejscu, jednocześnie blisko centrum, 

umożliwia pozyskanie atrakcyjnych warunków pod prowadzenie działalności potencjalnym 

najemcom. Inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-administracyjnego, budynku hali 

produkcyjnej, wykonaniu uporządkowanego zagospodarowania terenu, a w  tym: budowie drogi 

dojazdowej o kategorii KD, nowych miejsc postojowych, utwardzonego placu manewrowego, 

dwóch doków rozładunkowych, terenów utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu kołowego i 

pieszych,  zagospodarowaniu terenów zielonych.  

W ramach części I projektu wyróżniono zadania. 

Zadanie Z.1. Budowa budynku biurowo-administracyjnego  

1) budowa budynku dwukondygnacyjnego niskiego przystosowanego dla niepełnosprawnych 

2) wykonanie przyłącza wodociągowego 

http://www.um.szczuczyn.pl/
http://www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/
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3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 

4) wykonanie kanalizacji deszczowej 

5) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 

6) wykonanie przyłącza elektrycznego 

7) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych 

Zadanie Z.2  Budowa budynku hali produkcyjnej 

1) budowa budynku jednokondygnacyjnego niskiego 

2) budowa dwóch doków rozładunkowych 

3) wykonanie przyłącza wodociągowego 

4) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 

5) wykonanie kanalizacji deszczowej 

6) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 

7) wykonanie przyłącza elektrycznego 

8) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych 

 

Zadanie Z.3. Wykonanie zagospodarowania terenu, a w tym: 

1) wykonanie utwardzonego placu manewrowego oraz ciągów pieszo-jezdnych, 

a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową 

b) wykonanie oświetlenia typu LED ciągów pieszo- jezdnych wraz z podłączeniem do 

inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, 

c) wyposażenie ciągów pieszo- jezdnych w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) 

2) wykonanie miejsc postojowych: 

a) wykonanie podbudowy i  utwardzenie terenu kostką betonową, 

b) wytyczenie 18 miejsc parkingowych, 

c) wykonanie oświetlenia typu LED parkingu wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu 

zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, 

d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

e) wyposażenie parkingu w elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na  śmieci). 

ZAKRES PRAC  

Obiekt lub element 
zagospodarowania 

Charakterystyczne parametry 

Z.1 Budynek 
biurowo-administracyjny 
 

 
Powierzchnia zabudowy:     452,28 m2 
Powierzchnia całkowita:      904,56 m2 
Powierzchnia użytkowa:      682,02 m2 
 
Długość budynku:      35,65 m 
Szerokość budynku:   11,43 - 13,95 m 
Wysokość budynku:   11,31 m 
 
Infrastruktura techniczna do zaprojektowania i wykonania : 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 
- instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej 
(wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z 
wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych 
- instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci miejskiej)  
- instalacja wentylacji mechanicznej 
- instalacja hydrantowa 
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- instalacja elektryczna 
- instalacja odgromowa 
- instalacja komputerowa 
- instalacja telewizyjna 
- instalacja telefoniczna (wraz z centralą telefoniczną) 
- instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru 
- instalacja telewizyjna audio (w sali konferencyjnej i w salach narad) 
- instalacja kontroli dostępu 
- instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy) 
- instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) 
- instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru) 
- instalacja elektryczna 
- instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię 
LED 
 
Odwodnienie: 
- do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. 
 

Z.2 Budynek hali 
produkcyjnej 

Powierzchnia zabudowy:   1 743,49 m2 
Powierzchnia całkowita:    1 743,49 m2 
Powierzchnia użytkowa:    1 653,72 m2 
 
Długość budynku:      84,48 m 
Szerokość budynku:   20,47 m 
Wysokość budynku:     8,13 m 
 
Infrastruktura techniczna do zaprojektowania: 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 
- instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej 
(wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z 
wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych 
- instalacja centralnego ogrzewania 
- instalacja wentylacji mechanicznej 
- instalacja hydrantowa 
- instalacja elektryczna 
- instalacja odgromowa 
- instalacja komputerowa 
- instalacja telewizyjna 
- instalacja telefoniczna (wraz z centralą telefoniczną) 
- instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru 
- instalacja kontroli dostępu 
- instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy) 
- instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) 
- instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru) 
- instalacja elektryczna 
- instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię 
LED. 
Odwodnienie: 
 – do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. 
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Z.3 Zagospodarowanie 
terenu 
 
 
 
 

Plac manewrowy oraz utwardzone ciągi pieszo-jezdne : 
Powierzchnia terenu utwardzonego:    2 781,49m2 
Szerokość drogi dojazdowej:                   6,0m  
Szerokość chodników przydrożnych:      1,5m 
Wymiary placu manewrowego:                20m x 20m 
 
Miejsca postojowe: 
Powierzchnia terenu utwardzonego: 230,5m2 
Ilość miejsc postojowych:                   18 
Szerokość drogi dojazdowej:                5m  
Szerokość dojść pieszych:                  1,5m 
Wymiary miejsca postojowego:          2.5m x 5m 
Wymiary miejsca postojowego dla niepełnosprawnych: 3.6m x 5m 
 
Infrastruktura techniczna do realizacji : 
Instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa. 
 
Odwodnienie: 
- do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. 

 

CZĘŚĆ II  (dostawy i usługi) 

Zakres części II obejmuję dostawę i  montaż wyposażenia zgodnie z poniżej zamieszczonym 

wykazem:   

ZBIORCZE ZASTAWIENIE KOSZTÓW  
wyposażenia LOKALNEGO INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOŚCI W 

SZCZUCZYNIE  
BUDYNEK BIUROWY PARTER 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Opis elementu wyposażenia 
Ilość 
(szt.) 

01 Wiatrołap Tablica ogłoszeniowa, gablota zamknięta, magnetyczna, 
aluminium, wymiary min. 1,2mx1,2m 

2 

02 Recepcja Stół do obsługi interesantów, zabudowa pełna kąt 90`, długość 
5 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

03 Szatnia Wieszak ścienny metal/drewno dł. 2,5 m 1 

Szafa ubraniowa w systemie zabudowy wys. zgodna z 
pomieszczeniem, szer. 1,5 m / gł. 0,6 m 

1 

04 Portiernia  Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 1 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komputer stacjonarny ilość pamięci RAM: 16 GB, pojemność 
dysku twardego 1: 480 GB 
pojemność dysku twardego 2: 2000 GB z monitorem 21 cali, 
drukarka laserowa mono-color, oprogramowanie biurowe 

1 
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05 Biurowe  Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

2 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 2 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane,  4 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komputer stacjonarny ilość pamięci RAM: 16 GB, pojemność 
dysku twardego 1: 480 GB 
pojemność dysku twardego 2: 2000 GB z monitorem 21 cali, 
drukarka laserowa mono-color, oprogramowanie biurowe 

1 

06 Węzeł c.o.   

07 Rozdzielnia 
elktr. 

Gaśnica  1 

08 Wodomierz   

09 WC Suszarka elektryczna, wieszak na papier toaletowy, lustro, 
pojemnik na mydło 

1 

010 WC Suszarka elektryczna, wieszak na papier toaletowy, lustro, 
pojemnik na mydło 

1 

011 Socjalne Stolik kuchenny, czteroosobowy, blat spożywczy,  1 

Krzesło stołówkowe, metal + PCV,  4 

Meble do zabudowy plus wyposażenie do zabudowy: kuchnia 
mikrofalowa, piekarnik, płyta elektryczna, zmywarka, zlew + 
ociekacz, czajnik elektryczny 

1 

012 Sala Narad Stół konferencyjny modułowy, okleina naturalna, 
ośmioosobowy  

1 

Krzesła konferencyjne, tapicerowane 8 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 2 

Mobilny zestaw IT (komputer typu laptop, projektor 
multimedialny, ekran) 

1 

  Flipchart przenośny 1 

013 Pomieszczenie 
Biurowe 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

2 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 2 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

014 Pomieszczenie 
Biurowe 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

2 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 2 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

015 Sala 
Konferencyjna 

Stół konferencyjny, okleina naturalna, masyw drzewny, 
trzydziestoosobowy, modułowy 

1 

Krzesła konferencyjne, tapicerowane 30 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 2 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 2 
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Ekran ścienny z systemem podnoszenia elekt. 160x160, 85 cali, 
projektor multimedialny z zestawem głośników, wzmacniaczem 
oraz dwoma mikrofonami bezprzewodowymi  

1 

Flipchart przenośny 1 

016 Lokal 
usługowy 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 1 

Zabudowa meblowa kącika socjalnego 2 metry, zlew + ociekacz,  1 

017 Lokal 
usługowy 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 1 

Zabudowa meblowa kącika socjalnego 2 metry, zlew + ociekacz,  1 

018 Lokal 
usługowy 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 1 

Zabudowa meblowa kącika socjalnego 2 metry, zlew + ociekacz,  1 

019 Komunikacja  Krzesło do poczekalni  6 

020 Klatka 
schodowa 

Gaśnica  2 

 
BUDYNEK BIUROWY  
I PIĘTRO 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Opis elementu wyposażenia 
Ilość 
(szt.) 

I/1 Klatka 
schodowa 

Gaśnica     
2 

I/2 Komunikacja  Krzesło do poczekalni 6 

I/3 Sala Narad Stół konferencyjny modułowy, okleina naturalna, 
ośmioosobowy  

1 

Krzesła konferencyjne, tapicerowane 8 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 2 

Mobilny zestaw IT (komputer typu laptop, projektor 
multimedialny, ekran) 

1 

Flipchart przenośny 1 

I/4 Szatnia Wieszak ścienny metal/drewno dł. 2,5 m 1 

Szafa ubraniowa w systemie zabudowy wys. zgodna z 
pomieszczeniem, szer. 1,5 m / gł. 0,6 m 

1 

I/5 Pomieszczenie 
Biurowe  

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

6 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 6 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 3 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

I/6 Pomieszczenie 
Pomocnicze 

Gaśnica 1 

I/7 Pomieszczenie 
gospodarcze 

Odkurzacz przemysłowy z funkcją prania wykładzin 1 

Myjka elektryczna do okien 2 

I/8 WC Suszarka elektryczna, wieszak na papier toaletowy, lustro, 
pojemnik na mydło 
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I/9 WC Suszarka elektryczna, wieszak na papier toaletowy, lustro, 
pojemnik na mydło 

 

I/10 Pomieszczenie 
socjalne 

Stolik kuchenny, czteroosobowy, blat spożywczy,  1 

Krzesło stołówkowe, metal + PCV,  4 

Meble do zabudowy plus wyposażenie do zabudowy: kuchnia 
mikrofalowa, piekarnik, płyta elektryczna, zmywarka, zlew + 
ociekacz, czajnik elektryczny 

1 

Krzesła konferencyjne, tapicerowane 8 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 2 

I/11 Pomieszczenie 
biurowe 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

10 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 10 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 3 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

I/12 Pomieszczenie 
Biurowe 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

6 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 6 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 3 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 1 

I/13 Serwerownia Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 1 

  Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

I/14 Pomieszczenie 
Biurowe 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

12 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 12 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 4 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 2 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 4 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 3 

I/15 
 
 

Pomieszczenie 
Biurowe 
 
 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

12 

Krzesło biurowe, komputerowe, obrotowe, tapicerowane 12 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 4 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 2 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 4 

Komoda biurowa wys. 0,7 m / szer. 0,9 m / gł. 0,4 3 

I/16 Pomieszczenie 
pomocnicze 

Krzesła poczekalni elementy plastikowe  6 

Schodołaz gąsiennicowy do 160 kg.  1 
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BUDYNEK PRODUKCYJNY 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Opis elementu wyposażenia 
Ilość 
(szt.) 

P/1 Zaplecze hali 
produkcyjnej 

Szafka pracownicza socjalna – ubraniowa, metalowa, 
zamknięcie szyfr. 

12 

Stół kuchenny, metal-PCV, czteroosobowy 1 

Krzesła socjal., metal + PCV,  4 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło obrotowe, tapicerowane 1 

Krzesło ISO zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Gaśnica  2 

P/2 Zaplecze hali 
produkcyjnej 

Szafka pracownicza socjalna – ubraniowa, metalowa, 
zamknięcie szyfr. 

12 

Stół kuchenny, metal-PCV, czteroosobowy 1 

Krzesła socjal., metal + PCV,  4 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło obrotowe, tapicerowane 1 

Krzesło ISO  zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Gaśnica 2 

P/3 Zaplecze hali 
produkcyjnej 

Szafka pracownicza socjalna – ubraniowa, metalowa, 
zamknięcie szyfr. 

12 

Stół kuchenny, metal-PCV, czteroosobowy 1 

Krzesła socjal., metal + PCV,  4 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło obrotowe, tapicerowane 1 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Gaśnica 2 

P/4 Zaplecze hali 
produkcyjnej 

Szafka pracownicza socjalna – ubraniowa, metalowa, 
zamknięcie szyfr. 

12 

Stół kuchenny, metal-PCV, czteroosobowy 1 

Krzesła socjal., metal + PCV,  4 

Biurko komputerowe (metal / drewno) dł. 1,5 m / szer. 0,7 m / 
wys. 0,7 m 

1 

Krzesło obrotowe, tapicerowane 1 

Krzesło biurowe zwykłe, tapicerowane, 2 

Szafa biurowa, zamknięta + zamek, wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,6 1 

Szafa biurowa otwarta wys. 2m / szer. 0,8 / gł. 0,4 1 

Gaśnica 2 
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Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego, oraz obowiązujące przepisy prawa. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania map 

do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, oraz operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych zgłoszeń i zawiadomień (PINB) w 

imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia 

zakończenia prac i uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektów.  

Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania zatwierdzenia 

zaproponowanych rozwiązań projektowych przez Inwestora. Nie zezwala się rozpoczęcia robót 

budowlano – montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, 

bądź  osobą lub instytucją przez niego upoważnioną.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do 

wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację PFU.  

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 
 Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa  

 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi 

kodami i nazwami:  

45000000-7 – Roboty budowlane 
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i 
obiektów      budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie 
 

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, 

które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający 

udostępni obiekt celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. 

 

4. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia  
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 
niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), zwane dalej „Pracownikiem” lub 
„Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe 
dotyczy operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników, którzy wykonywać będą 
bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych 
wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących: ¬ 
przygotowanie terenu pod budowę, ¬ wykonywanie robót budowlanych w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej, ¬ wykonywanie robót instalacyjnych w budynkach, ¬ 
wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych.  
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2) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących 
roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym 
mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego 
obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.  
3) Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.  
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1:  
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  
c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlegają anonimizacji.  
6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych w ust. 1. 
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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8) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy 
Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, 
niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.  
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 
wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy. 

5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów 
produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i 
ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem 
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią 
one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli 
wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.  
7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu 

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

IV. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 36a ust. 2 zastrzeżenia osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:  
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy 

(firmy) tych podmiotów,  
b) nazwy (firmy) podmiotów, na zasobach których będzie polegać przy realizacji 

zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych na podstawie art. 22 
ust. 1 i 1a ustawy pzp.  

Powyższą informację Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dot. braku podstaw do 
wykluczenia – Załącznik nr 3 oraz w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW 

1. Zgodnie z art. 22a ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania 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.  
Wykonawca w takiej sytuacji, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2. Zamawiający oceni, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust 
5 pkt 1.  

3. 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 zamieszcza informację o tych podmiotach 
w oświadczeniu – Załącznik nr 3.  

4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
odpowiednio innych podmiotów lub własne.  

6. 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.  

 

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  
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4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust.1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.  

5. Oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia,  

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.  

7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

  

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć, 
złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE 
UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 
z późn. zm). 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia 30.06.2022r. dla Części I   

2. Wymagany termin wykonania całości zamówienia od 01.04.2022r. do dnia 30.06.2022r. dla 
Części II   

3. Termin określony dla Części I ten jest ostatecznym dniem zakończenia rzeczowej realizacji 
zadania, wraz z odbiorem służb i instytucji określonych w prawie budowlanym .  

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty 
realizowana będzie na podstawie protokołów odbioru części poszczególnych robót, 
stwierdzających wykonanie robót. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.  

3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344), każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 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.  

6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
 

Waldemar Filipkowski – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji , tel. 86 273 50 80 w. 217 
(sprawy proceduralne)  
Bogusław Ramotowski – Inspektor Referatu Rozwoju i Inwestycji, tel. 86 273 50 80 w. 234 
(sprawy proceduralne) 
Anna Romaniuk – Kierownik Referatu, tel. 86 273 50 80 w. 216 (przedmiot zamówienia) 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 

ust.1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,;  
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, które mogą dotyczyć:  
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, (dla części I i II) 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części I jeżeli :  
1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

niższej niż  2 mln. zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert,  

2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.  

 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części II jeżeli :  
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1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
niższej niż  100 000,00  zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert,  
2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 

 
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, (dotyczy CZĘŚCI I) 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:  
1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia tj.:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wykonał:  
a) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie 

budynku,  o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2  
 

2. Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia minimum (dotyczy  CZEŚCI I) 
Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego:   
a) Jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi 

robotami. 

b) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do 

kierowania tymi robotami. 

c) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej  lub uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi 
robotami. 

d) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych, elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. 

e) Co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca 

uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej . Osoba ta musi wykazać, że 

w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowała co najmniej:  

- jeden projekt budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej minimum 

1500 m2 których efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia  na budowę.  

f) Co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca 

uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Osoba ta musi wykazać, że w 

okresie ostatnich pięciu lat zrealizowała co najmniej:  
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- jeden projekt budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej lub placów, itp. których 

efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia.  

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy lub robót.  

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 
posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a 
lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie 
ustawy Prawo budowlane z 1994r.  

3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr z 2020 r. poz. 220) lub z wcześniej obowiązujące 
przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 
1117) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację.  

4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.  

5. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 
oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. 

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę 
oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na 
podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia. 
 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt. 12÷23 
ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1950 z późn. zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1133),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769);  

3) wykonawcę, 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 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt. 13 ustawy pzp.,  
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4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 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, 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów,  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2020 r. poz. 358),  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne,  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do 
treści art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:  

 
Zamawiający wykluczy 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 2020 r. poz. 814) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
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jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 

 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 
1 pkt 13 lit. a-c p.z.p., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia, 

2) w przypadkach, o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p.,  
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.,  

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy p.z.p., jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

p.z.p. lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp. 

3.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 pzp., przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

3.3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZANIA 

 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, 

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ (DLA CZĘŚCI I i II) 

1.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć:  

1.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 
do SIWZ, 

1.1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do 
SIWZ.  

Uwaga:  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) 

1.1.3. Dowód wniesienia wadium,  
1.1.4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w 

szczególności:  
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo 
inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu 
przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie 
wynika, 

Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 
Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w 
oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu 
internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych 
referencyjnych dokumentacji.  
- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia 
oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo 
określające jego zakres. 

Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.  
1.1.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w 

przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);  

Wymagana forma- oryginał.  
1.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).  

Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
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1.2.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).  

1.3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 

(załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.4.  Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.5.  Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie 

nie złożą oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

1.6.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA 
UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH 
OFERT  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ 
wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze 
złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. 
oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w 
postępowaniu. 

 
3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁĄCZNIE NA PISEMNE 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA  
 

3.1.  Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
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dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i 

wskazanych poniżej  

3.1.1. potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25. ust.1 pkt 1 Pzp,, w zakresie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

c) wykaz robót budowlanych / usług  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
dla robót budowlanych (część I) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 

 
3.1.2. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie 

wykazania braku podstaw wykluczenia:  
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy.  

 
Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru).  

 
Uwaga:  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu 
Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r., poz. 346 z 
późn. zm.). 
 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
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ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt.1 (powyżej), 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 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1282).  

 

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

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

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie 
internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 2.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.  

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

- dla części I: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

- dla części II:  4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia  

2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

3.1. pieniądzu, 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
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3.3. gwarancjach bankowych,  

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2020r, poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu 
„Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
lub  
„Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj – wyposażenie” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA  

5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek 
dokumentów.  

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.  

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, 
Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano 
przelewu wpłaty wadium.  

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  

13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 
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Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w 
oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia 
do oferty.  
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
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.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta powinna być napisana na maszynie, 
komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.  

4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i 
powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale XI 
pkt. 1. 

5. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby 
posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie.  

6. Podpisy osób, o których mowa w ust. 5 złożone będą na każdej stronie druku formularza 
oferty oraz parafki z pieczątką na załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez 
Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.  

7. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.  

8. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą 
być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące 
ofertę.  

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale.  

11. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

SKŁADANIE OFERT:  
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej  

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.  

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:  Urząd 
Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn  

3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy,  
e-mail, nr telefonu.  

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:  

OFERTA PRZETARGOWA 
„Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA” 
lub  

„Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj – wyposażenie  CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” 

 
Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.08.2020r. godz. 10.10 

 
5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-

230 Szczuczyn w terminie do dnia 24 sierpnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu 
(piętro) pokój numer 14.   

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu 
do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).  

6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak 
samo jako koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. 
 
 
OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w 
dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 
15, I piętro.  

2. Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, oraz innych kryteriów określonych w SIWZ.  

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 
internetowej www.um.szczuczyn.pl  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania 
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ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.   
 

XVII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i 
załącznikami do SIWZ w szczególności opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i 
dokumentacją projektową PFU poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 
do SIWZ) ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty związane z prawidłowym 
przygotowaniem i zabezpieczeniem wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty związane z ich dostarczeniem, obsługą 
geodezyjną, uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, odbiorów. Wykonawca musi 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

3. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego 
podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku 
VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami może spowodować 
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 
3 ustawy.  

4. Nie przewiduje się możliwości zmiany wysokości ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.  

5. Zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Rażąco niska cena  

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie:,  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
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art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.),  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w art. 90 ust. 1 p.z.p., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia,  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz 
Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską 
cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i ich wagą (kryteria dotyczą Części I i Części II) :  

- cena – 60% 

- okres gwarancji – 40 % 

Sposób oceny ofert 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: 

1) W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

𝑷𝒄𝒐 = (𝑪𝒏: 𝑪𝒐)𝒙𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 𝒙 𝟔𝟎%, 

gdzie: 

Pco – punkty dla badanej oferty, 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert, 

Co – cena badanej oferty. 
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2) W zakresie kryterium – okres gwarancji – oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

𝑷𝒓 = (𝑪𝒓𝒃: 𝑪𝒓𝒏)𝒙𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 𝒙 𝟒𝟎%, 

gdzie: 

Pr – punkty dla badanej oferty, 

Crn – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze ofert, 

Crb – okres gwarancji w badanej ofercie. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po. 

Po=Pco+Pr 

gdzie: 

Pco – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena  

Pr – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – okres gwarancji 

UWAGA: 

 Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres 

gwarancji 60 miesięcy lub dłuższy otrzymają taką samą ilość punktów, 

 Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres 

gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała 

treści SIWZ. 

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

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do złożenia:  

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących 
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy),  

c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 
zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (dotyczy Części I i Części II)  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie dla poszczególnej części wg. Załącznika nr 1.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem 
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
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a) pieniądzu,  

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium 
wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to 
zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa wyżej.  

Uwaga:  
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości.  
 
Proponowaną formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca określi 

w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. 

UWAGA: 
W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis o 
nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze żądanie 
beneficjenta.  
Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku 
zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Szczuczyn) a Wykonawcą lub uzależniać 
odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych zmian tej umowy.  
Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i spowoduje 

odrzucenie oferty. 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 5 
do SIWZ.  

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.  

3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy.  
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej,  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

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

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
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5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności.  

8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
www.um.szczuczyn.pl.   

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

 

Sporządzili: 
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