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IiR.271.3.2.2016 

Zamawiający: 
  

Gmina Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

 
tel. (+48) 74 84 59 479,  tel./faks (+48) 74 84 56 339 

 
www.bip.gluszyca.pl e-mail: k.lazanowska@gluszyca.pl 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania pn.: 
 

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3” 
 

 
Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.21.22.12.-5; 43.32.41.00.-1; 45.33.00.00.-9; 
45.31.10.00.-0. 
 
 
Termin składania ofert do dnia: 29.07.2016 r. do godziny 10

00 

 
Otwarcie ofert w dniu: 29.07.2016 r. godzina 10

15 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 134125 -2016 w dniu 13.07.2016 r. 
 
 
Podstawa prawna: 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164), dalej „Pzp.” - w sprawach 
nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej „KC”.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie 
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, z zachowaniem zasad  określonych w Ustawie. 
        
 
 
 

Zatwierdzam do stosowania: 
 
 
 
 

 
………………………… 

 
 
 

Głuszyca, dnia 13 lipca 2016 r. 
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krytych pływalni pn.: „Dolnośląski Delfinek” w latach 2016-2017 
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CZĘŚĆ I. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU 
 
Rozdział I. Zamawiający 

 
1. Zamawiającym jest:     Gmina Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 
NIP 886 25 72 750, Regon: 890718248 
tel. (+48) 74 84 59 479,  tel./faks (+48) 74 84 56 339 
www.bip.gluszyca.pl 
 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
 
- w sprawach proceduralnych – Barbara Miszczuk tel. 74 88 66 753, e-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl 
- w sprawach technicznych – Katarzyna Łazanowska, e-mail: k.lazanowska@gluszyca.pl 
 
Korespondencję elektroniczną w sprawie przetargu należy kierować na oba powyższe adresy e-mail. 
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7

30
 do 15

30
, we wtorek  

od 7
30

 do 17
00

, w piątek od 7
30

 do 14
00

. 
 
3. Oznaczenie Wykonawcy. 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielanie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy odrębne oferty na to samo zadanie złożą Wykonawcy, należący 
do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów), wówczas muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(pod rygorem wykluczenia z postępowania). 
 
5. Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające, podwykonawstwo, aukcja elektroniczna. 
 

1) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4) Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie. 
5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 
ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 i ustawy PZP. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego http:www.bip.gluszyca.pl bądź można ją nabyć, po wcześniejszym 
zamówieniu, w siedzibie Zamawiającego  w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. 

3. Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane 
przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu sprawdzenia, czy 
w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone 
postępowanie. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego 
między Zamawiającym a Wykonawcami, będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej lub 
faksu, potwierdzonych pismami oraz zawiadomienia ogólne będą zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa basenu przyszkolnego z czterotorową niecką pływacką, 
o wymiarach 16,67 x 8,5 m, głębokości od 0,9 do 1,35 m wraz z: plażą hali basenowej, zapleczem 
sanitarno-natryskowym, pomieszczeniami dla ratowników, dodatkowo sauną i basenem solanki, 
zagospodarowaniem terenu. Budynek basenu połączony będzie z budynkiem szkoły łącznikiem. 
Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 
- Powierzchnia działki - 1,0156 ha 
- Powierzchnia zabudowy - 771,6 m

2
 

- Kubatura obiektu - 3 858,0 m
3 

 
2. Zakres przedmiotu zamówienia:  
 
1) Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy, który jako formularz nr 7 

stanowi integralną część SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót 
budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie 
umowy, zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. 

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z: Projektu budowlano-wykonawczego, 
Specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiaru robót,  
/który wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia stanowi materiał pomocniczy/ - 
załączonych do n/n SIWZ lub na stronie www.bip.gluszyca.pl 

 
3. Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia:  
 
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 
36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający oczekuje wydłużenia 
terminu jw., lecz nie więcej niż do 60 miesięcy, co podlegać będzie ocenie ofert w ramach kryterium 
II., na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty. 
 
4. Wizja lokalna 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość przeprowadzenia przed złożeniem 
oferty wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac oraz 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości oferty. 
Wizja lokalna może być przeprowadzona, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu jej 
dokonania z Katarzyną Łazanowską, k.lazanowska@gluszyca.pl, tel. 74 88 66 740, w godzinach 
pracy Urzędu. 
 
ROZDZIAŁ IV. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Planowany termin rozpoczęcia robót: w ciągu 14 dni po zawarciu umowy. 
Zamawiający określa nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 
30 listopada 2017 r. 
 
Uwaga 1: Roboty będą realizowane przy czynnym obiekcie szkoły. 
Uwaga: 2. Minimalna wartość robót wykonanych i zafakturowanych do 30.11.2016 r. musi wynosić 
1 700 000,00 zł brutto. 
 
CZĘŚĆ II. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 
 
ROZDZIAŁ I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 2.  
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie i dokumenty złożone 
(podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających 
ofertę wspólną. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia 

 
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych 

 
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat 

od daty prowadzenia działalności gospodarczej – lub jeśli okres działalności jest krótszy to od 
tego czasu - wykonał (zakończył) dwa zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
polegające na: budowie dwóch basenów krytych (np. aquapark, basen przy szkole, hotelu itp.) 
lub jednego basenu krytego i jednego basenu odkrytego (np. aquapark, basen przy szkole, 
hotelu itp.) oraz budowie jednego obiektu kubaturowego o funkcji sportowej. 

2) Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie inwestycję wykonaną na podstawie jednej umowy 
lub jedno zadanie inwestycyjne. 

3) W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru 
formularza nr 3). 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia 
 
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonanie 

niniejszego  zamówienia 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub 
będzie dysponował potencjałem technicznym (wg wzoru formularza nr 2) i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia wg wzoru formularza nr 4, w tym:  
 
1) Kierownikiem Budowy w specjalności architektonicznej – posiadającym łącznie: 

1.1 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub  im odpowiadające ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);  

1.2 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót  na stanowisku: inspektora 
nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót. 

 
2) Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej– posiadającym łącznie: 

2.1 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub  im odpowiadające ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);  
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2.2  minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót  na stanowisku: inspektora 
nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót. 

3) Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - posiadającym 
łącznie: 

3.1. aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, 
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych 
w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), 

3.2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót sieci i instalacji sanitarnych 
na stanowisku:  inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. 

 
4) Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych  - posiadającym łącznie: 
4.1 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), 

4.2 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót elektrycznych na 
stanowisku:  inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji jak wyżej. 
 
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych 
do wykonania Zamówienia, jednakże pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego, 
a osoby te spełnią wymogi określone w SIWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych i minimum 3 lat 
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami  jw. 
 
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
    1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się 

w dobrej sytuacji ekonomicznej i  finansowej  niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia 
wg wzoru formularza nr 2 oraz udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. robót 
budowlanych o wartości nie mniejszej niż  1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).  

    2) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć : 
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

    3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada 
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował 
Wykonawca: 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 
ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełniać łącznie. 
 
1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy 
PZP, wg wzoru formularza nr 2, załączonego do SIWZ. 

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania wg wzoru formularza nr 3 załączonego do SIWZ 
oraz załączeniem dokumentu/ów, dowodu/ów, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i czy zostały wykonane należycie. 
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
a/ poświadczenia,  
b/ inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest wstanie uzyskać poświadczenia, 
c/ w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie wykonanych robót, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza nr 4 , załączonego do 
SIWZ. 

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
wykonywania robót budowlanych. 
 

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca może 
dołączyć w formie kserokopii poświadczonej przez niego „za zgodność z oryginałem”. 
 
2. Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie 

później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

 
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

PZP, należy przedłożyć:  
 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru formularza nr 5 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej 
wg wzoru formularza nr 6 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.  

7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

8) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
4. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Części II Rozdział I. pkt. 7 ppkt. 1) i 2). 

 
 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:  
 
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8, 10-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

 
4.    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy 
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 
naruszaniu obowiązków zawodowych  w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

 
ROZDZIAŁ II. Oferty wspólne 
 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a)  oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 
b)  sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 

1) Oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w Części II, Rozdział I ust. 7 
SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum. Pozostałe wymogi Wykonawcy mogą 
spełniać łącznie.  

2) Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik 
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców  występujących wspólnie, 

4) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, 

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 

c) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która 
będzie spełniała następujące wymagania: 
1) zawierać wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego 
2) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia 

wraz  z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin jest dłuższy, 
3)  umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona 

zawarta, 
4)  umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum, 
5) umowa musi wskazywać podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców 

konsorcjum 
6) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek 

 z jego członków  w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi, 
7) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego, 
8) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) Zamawiający dokonywać będzie 

 z liderem konsorcjum, 
9) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność 

 solidarnie. 
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Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
 
ROZDZIAŁ III. Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty 
 
1. Do wypełnionego formularza oferty wg wzoru nr 1 winny być dołączone: dokumenty wymienione 

w Części II, Rozdział I z uwzględnieniem uprawnień wynikających z Rozdziału I pkt. 8 i 9, dowód 
wniesienia wadium i konieczne pełnomocnictwa oraz tabela elementów rozliczeniowych, 
sporządzona wg wzoru nr 8 załączonego do SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania – 
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych. 

3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż  w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ IV. Forma oferty 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna). 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku 

polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na 
formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Załączniki muszą być 
ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz 
spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić 
ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać 
na nich: „nie dotyczy". Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą 
składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu 
druków załączonych  do specyfikacji. Zmiana treści załączników dołączonych do specyfikacji jest 
niedopuszczalna. 

5. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie, przez osobę/y  
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich 
podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu Wykonawców 
uznaje się: 

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach 
przedsiębiorstw, 

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których 

mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, 
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

d) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie 
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 

6. W przypadku oferty składanej wspólnie, ofertę należy opatrzyć pełną nazwą i dokładnym 
adresem wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, z zaznaczeniem lidera 
(pełnomocnika). 
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7. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie lub w załącznikach przez Wykonawcę, winny być 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty, kiedy zostały naniesione 
zmiany. 

8. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. 
W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem"). Jeżeli do podpisania 
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
10. Ofertę należy umieścić w dwóch (nieprzejrzystych) kopertach:  

 
Koperta zewnętrzna – musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, 
opisana: „Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Sowiogórski Raj – 
Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3” 
- nie otwierać przed komisyjnym  otwarciem ofert” . 
 
Koperta wewnętrzna – musi być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać 
nazwę i adres Wykonawcy. 
11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno 
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

12. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

13. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu  do wniesienia protestu. 

 
ROZDZIAŁ V. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458). 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.): „przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich w poufności”. 

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 (podczas otwarcia 
podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takie informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach). 

5. Oświadczenie dotyczące części oferty zastrzeżonej jako obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinno być wyrażone poprzez wypełnienie pkt. 9 wzoru nr 1 do SIWZ (oferta). Jeżeli oferta będzie 
zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty te należy umieścić 
w osobnym opakowaniu i będą stanowić oddzielną część oferty. Powinny zawierać kolejną 
numerację stron i być opisane „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom 
trzecim". Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, tj. dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności 
wskazanych w ofercie informacji. 

6. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi 
wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić 
przeglądanie oferty, dokona Zamawiający. 
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7. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, według zasad określonych w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie 
kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami bądź przesyła na wniosek Wykonawcy kopię 
protokołu. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez 
ujawnienia źródła zapytania oraz udostępni je na stronie internetowej.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 8. 

10. Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, Zamawiający i Wykonawcy będą 
przekazywali pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dopuszcza się również obieg 
dokumentów pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu, wówczas każda ze stron na 
żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami będą również 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań 
zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może 
dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny 
spełniania tych warunków. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ VI. Wadium 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto 

tysięcy 00/100 złotych). 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniężnej, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

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

dnia 28 maja 2004r.o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000r. z  późn. zm.) 

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w 
Banku  Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca – nr rachunku:   13 9531 1016 2007 7000 9928 
0006. 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca 
dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert, 
aby kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną 
złożenia oferty. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 

4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie 
później niż przed upływem terminu składania ofert w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 1 Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, z uwzględnieniem pkt. 5.  

5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do 
oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie z dopiskiem „oryginał dowodu 
wniesienia wadium”.  

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 ust. 10. 
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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. 

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

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego  w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego, 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody                      
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możl iwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
ROZDZIAŁ VII. Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na siedem dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę nie 
powoduje utraty wadium, ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
 
ROZDZIAŁ VIII. Termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca– Punkt Obsługi Klienta, pok. nr 1 - do godziny 10
00

 dnia 29.07.2016 r. 
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 niniejszego 

rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie. 
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r. o godzinie 10

15
 w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca– sala nr 11. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Część jawna polega na sprawdzeniu czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone oraz 

otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów 
Wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie  zamówienia. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 
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ROZDZIAŁ IX. Sposób kalkulacji ceny oferty 
 
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę na formularzach nr 1 i nr 8 załączonych do 

SIWZ. 
Podstawę do obliczenia ceny stanowią: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót /materiał pomocniczy/ oraz inne 
wytyczne określone w niniejszej SIWZ, projekcie umowy oraz ustalenia Wykonawcy wynikające 
z wizji lokalnej terenu budowy. 

2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
(np.: organizacji terenu budowy, rozbiórek, wywozu gruzu, materiałów transportu zajęcia pasa 
drogowego, rozruchu, dokumentacji odbiorowej, itp.) 

3. Ceny netto w wypełnionym formularzu tabeli elementów rozliczeniowych: 

 Kategoria I I Roboty budowlane 
- Poz.1 Roboty ziemne i Poz.2 Roboty fundamentowe z izolacjami – może stanowić nie więcej 
niż 5% całkowitej ceny robot netto, 
- Poz.3 Konstrukcja budynku i niecki basenowej, Poz.4 Konstrukcje drewniane stropodach – 
może stanowić nie więcej niż 25 % ceny całkowitej robót netto. 

 Kategoria V Zagospodarowanie terenu – może stanowić nie więcej niż 12 % ceny całkowitej 
robót netto. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter 
ryczałtowy.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki 

i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 
postępowania. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

8. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz przepisami wspólnotowymi. 

9. Ceny ryczałtowa podane w ofercie jest stała i nie podlega zmianom podczas realizacji przedmiotu 
umowy. 

10. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 
ust. 2 PZP). 

 
ROZDZIAŁ X. Kryteria oceny ofert 
 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Kryterium I – cena oferty  -  waga 90% 
2. Kryterium II – okres gwarancji w miesiącach – waga  10% 

 
Ad.1. Kryterium ceny – waga 90% 

Cena najniższa z oferowanych 

C=  ---------------------------------------------------  x 90pkt 

Cena oferty badanej 

 

gdzie: C – liczba uzyskanych punktów 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 90 pkt. 
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Ad. 2.  Kryterium gwarancji 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach – jako 36, 48 lub 60 miesięcy. Ilość punktów 
w kryterium okres gwarancji będzie wyliczona wg następującej zasady: 
- minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji 
36 miesięcy (gwarancja wymagana) nie podlega ocenie przez Zamawiającego – 0 punktów. 
- okres gwarancji - 36 miesięcy – 0 punkty. 
- okres gwarancji - 48 miesięcy – 5 punktów. 
- okres gwarancji - 60 miesięcy – 10 punktów. 
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi: 10 pkt. 
 
Łączna ilość punktów dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 
 
P = C+ G 

 
P – suma uzyskanych punktów 
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena 
G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji 
 
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta 
niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 
 
ROZDZIAŁ XI. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni Wykonawcy spełniają 

wymagania art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  z uwzględnieniem art. 26  ustawy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta 
nie jest  rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą. 

3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty Wykonawców nie 
wykluczonych  z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 

4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej 
oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 
89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. Omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi na zasadach określonych 
w art. 87 ust. 2 ustawy. 

7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych  w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych W arunków 
Zamówienia  i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 
przyznanych według kryteriów wyboru oferty  określonych w niniejszej specyfikacji). 

9. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której 
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mowa w ust. 9 pkt. a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania  ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 
ROZDZIAŁ XII. Oferta z rażąco niską ceną. 
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów, których wartość przyjęta dla ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679, z późn. zm.) 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
3. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XIII. Informacje dotyczące umowy 
 
1. Podstawą zawarcia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , przepisy 

kodeksu  cywilnego, postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 
przedłożona w przetargu.  

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze 
umowę, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, 
albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak, niż przed upływem 
terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminami określonymi wyżej, 
jeżeli: w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy 
i nie odrzucono żadnej oferty. 

3. Projekt umowy jako formularz nr 7 stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
4. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 

1) Zmiany osób lub podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych 
w ofercie, pod warunkiem, że osoby te lub podwykonawcy będą spełniać warunki opisane 
w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na  to zgodę.  

2) Zmiany  postanowień umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie  
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron  
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które  
nastąpiły  w  czasie realizacji  zamówienia  lub wystąpią  zdarzenia  spowodowane  siłą  
wyższą. 

3) Zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć 
przed zawarciem umowy. 

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 

5) Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na nie zakończenie lub utratę 
finansowania zadania. 

6) Dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w 
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ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę  do wprowadzenia zmian. Zmiana 
ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 

7) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, będzie podlegać waloryzacji w 
trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do 
Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na 
ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia 
może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania nowej kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

 
ROZDZIAŁ XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 
określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.  

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę wraz z odsetkami, stosownie do art. 148 ust. 
5 ustawy Pzp. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniądzu nie może 
wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

11. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu 
od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. 
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ROZDZIAŁ XV. Środki ochrony prawnej 
1.Informacje ogólne: 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3) Środkami ochrony prawnej są: 
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

2. Informacje o nieprawidłowościach: 
1) 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 zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Pzp. 

2) 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. 

3. Odwołanie. 
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 Pzp. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób, 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej, 

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy 
Pzp. 

4. Skarga do sądu. 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XVI. Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – 
w sprawach nieuregulowanych PZP, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 

2. Zawartość dokumentacji przetargowej: 
1) ogłoszenie o zamówieniu 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
3) Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców 

(formularze 1 – 6) 
4) Projekt umowy (formularz nr 7) 
5) Tabela elementów rozliczeniowych (formularz nr 8) 
6) Dokumentacja projektowa 
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
8) Przedmiar robót /materiał pomocniczy/. 
 

CZĘŚĆ III. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 


