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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
nr DPS.PN.262.1.2017 

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Powiat Wadowicki - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 

34-144 Izdebnik nr 3  

e-mail : dps@dpsizdebnik.pl; www.dpsizdebnik.pl 
tel. ( 33 ) 876 32 22  fax. ( 33 ) 876 32 22 wew.20,  
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) - zwaną w 

dalszej części SIWZ „Pzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego  
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy 

przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i 

"Dworek" mające na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w ramach trzech zadań.  

 

Zadanie 1: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych 

 

Zadanie  2: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych. 

 

Zadanie 3: Remont odjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" 

 

2) Przedmiotem zamówienia jest: prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na 

celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
"Zamek" w ramach trzech zadań. 

 

Zadanie 1: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych 

Roboty polegające m.in. na : 

 - gruntowanie podłoża pod malowanie 
 - malowanie dwukrotne pomieszczeń 

 - malowanie lamperii 

 - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - gumolit z montażem list 
przypodłogowych 

 - wymiana drzwi 

 - demontaż i montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 
 - przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności 

 

Zadanie  2 Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych. 

Roboty polegające m.in. na : 

 - dostosowanie i remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego 
 - dostosowanie i remont instalacji zasilającej przyzywowej 

 - dostosowanie i remont instalacji elektrycznej (rozdzielni i zasilającej) 

 - dostosowanie i remont sieci informatycznej i telefonicznej 
 - montaż koryt kablowych, 

 - kucie bruzd dla przewodów, 

- dostosowanie rozdzielni elektrycznych z montażem dodatkowego wyposażenia 
-rozprowadzenie instalacji elektrycznych (gniazd wtykowych, oświetlenia i zasilania) 
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-rozprowadzenia instalacji teletechnicznych w tym telefonicznej i komputerowej 
-przeniesienie centrali telefonicznej 

-przeniesienie i dostosowanie instalacji przywoławczej 

-montaż oświetlenia ogólnego 

-montaż oświetlenia ewakuacyjnego  
-montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, puszki, wyłączniki) 

-uruchomienie zamontowanych instalacji 

-wykonanie prac pomiarowo kontrolnych powykonawczych 

 

Zadanie 3: Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" 

Roboty polegające m.in. na: 
 - malowanie poręczy schodów i podjeździe 

 - wymiana płytek na schodach i podjeździe 

 - wyrównanie podłoża wokół schodów i podjazdu 
 - wymiana kostki brukowej wokół schodów i podjazdu 

 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 
a) Dokumentacja przetargowa 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

c) Przedmiar Robót – pomocniczo. Załączone przedmiary mają charakter poglądowy, gdzie 
przywołane podstawy wyceny mają charakter informacyjny  i stanowią zakres czynności 

niezbędny do wykonania.  

d) zdjęcia 

Stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ oraz wytyczne przedstawione poniżej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z 

dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót.  

4) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

5) W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany 

będzie do: 

 urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu 

objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,  

 prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz 
zasadami sztuki budowlanej, 

 wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

prawa,  

 przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

 postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. 

zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.), 

 protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

 zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

 ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  

 natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót, 
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 przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania 

robót przed ich zniszczeniem,  

  zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkownikom obiektu. 

  poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 

  zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,  

 wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,  

 uporządkowania terenu po zakończeniu robót   

 uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania 

wymaganych atestów i zaświadczeń,  

 wykonywania prac na  terenie funkcjonujących, co może wiązać się z utrudnieniami w 

miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe 

przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin 

realizacji niniejszego zamówienia); 

 prowadzenia prac, w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań 

Zamawiającego  

 

Budynek "Zamek" i "Dworek"  są obiektami  czynnymi. Należy zabezpieczyć plac robót, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 
do prowadzenia robót w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie  obiektu.  

 

Prace będą wykonywane w pełni funkcjonujących budynkach "Zamek" i "Dworek",. W 

budynkach tych prowadzone będą równolegle inne prace remontowe. Wykonawca musi w 

sposób ciągły koordynować prace z pozostałymi Wykonawcami i współpracować z nimi, być w 

stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego.  

 
6) Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań technicznych (parametry, 

normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

          

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 

decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. 

Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 
e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 

celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne; 
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa powyżej, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 
oraz z 2016 r. poz. 542). 

 

Jeżeli w dokumentacji przetargowej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub 

określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty 
przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów 

równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w 

dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych norm, aprobat. 

 

 

7) Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV –  

 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV 45311100-1 Montaż kabli i przewodów 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych 

CPV 45314310-7 Układanie kabli 
CPV 45314320-0 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

CPV 45317400-6 instalowanie urządzeń filtrujących 
CPV 45314200-3 Montaż infrastruktury kablowej  

CPV 45315700-5 Rozdzielnice energetyczne  

CPV 456314320-0 Montaż instalacji oświetlenia  

CPV 45317000-2 Inne roboty elektryczne  
 

8) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia 

Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we własnym 
przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, co najmniej 2 osoby na umowę o pracę, w wymiarze na 

minimum ½ etatu przy wykonywaniu  prac budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia 

opisanego w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

     8.1. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy 
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na 

każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i 
dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia m in.: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
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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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

     8.2. W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ww. pkt 8.1 lub  
stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest zatrudnionych na 

umowę o pracę na minimum ½ etatu co najmniej 2 osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 
 

9) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz 

dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 24 miesięcy. 

 
10) Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze 

skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego). Cena musi obejmować całość robót 

wynikających z dokumentacji oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
przedmiaru (druk pomocniczy). 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy wykonać w terminie:  

dla zadania nr 1: do 12.12.2017 r. 

dla zadania nr 2: do 12.12.2017r. 
dla zadania nr 3: do 12.12.2017r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

2) Spełniają warunki udziału dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

dla zadania nr 1- wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości  brutto minimum 80 000 zł  
odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj., polegające na 

dostosowaniu lub remoncie pomieszczeń  budynków  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone w formie załączonego do oferty - wykazu (załącznik nr 
5 do SIWZ), przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

dla zadania nr 2 - wykonawca winien wykazać, że  

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno 
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zamówienie o wartości brutto minimum 100 000 zł  polegające na wykonaniu instalacji 

elektrycznych lub elektryczno-sieciowych  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji 

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone w formie załączonego do oferty - wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym 

dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 
 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

tzw. elektrycznej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby 

samorządu zawodowego, zgodnie z  ustawą Prawo budowlane oraz ustawą  o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 

Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 
maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U.                  

z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,                     

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy                 z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 

 

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na 

stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci minimum dla: 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; 

sterowania i  zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; 

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami  posiadającą aktualne 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na 

stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, 
kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  minimum dla: 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; 

sterowania i  zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 

powyższych; 

Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV 

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę 

łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.  
(załącznik nr 4 do SIWZ).  

 

dla zadania nr 3- wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości  brutto minimum 20 000 zł  odpowiadające 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj., polegające na dostosowaniu lub 
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remoncie budynków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i 
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w formie 

załączonego do oferty - wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym dowodami o których mowa 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
 

 Wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym co 
najmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia do 

kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej (dla zadania nr 1 i zadania nr 3), oraz 

przedstawić informację o podstawie do dysponowania tymi osobami w formie załączonego do 

oferty wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ).  
 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania 
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 

wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, 
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na spełnienie przez wykonawcę  

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ust.1. 
 

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. 
 

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 powstała wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu 

nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda aby wykonawca w określonym terminie: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich 

oferta:  
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A. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. do oferty składanej 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć 

pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres 
umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie;  

C. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego 

także liderem) ze skutkiem dla mocodawców;  

D. w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.; 
 

4. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/ów oraz  podania przez 
wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu 

zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do 

powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w ofercie (wzór stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszej SIWZ). Brak informacji w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom 
będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

A. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełnienia warunku 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 powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

A. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo. 

• Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania” zgodnie z art. 25 a ust 1 ustawy Pzp zwanego dalej Oświadczeniem. Zał. nr 2 do 

SIWZ. 

• Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na 
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub 

Wykonawca wykluczony, po analizie Oświadczania oraz podwykonawca i inny podmiot w zakresie 
jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeżeli będzie wskazany w ofercie). 

B. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1- Etap I, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania 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.  

C. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
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7. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

7.1. Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

ustawy pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) 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; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o 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. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 176), 

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. poz. 769); 
14) 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 pkt 13; 
15) 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; 

16) 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; 
17) 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; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
19) 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; 

20) 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; 

21) 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 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 
23) 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 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), 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. 
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7.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH  

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. Wraz z ofertą wykonawca składa 
1.1 Oświadczenie, że na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

1.2 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do 

oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

– jeżeli dotyczy. 
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 informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI 1.1 niniejszej SIWZ (wzór załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

1.4 Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualne na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art 25 ust 1 ustawy Pzp: 

3.1 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. 5 pkt. 1 ustawy 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;   
3.1.1 W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokument wymieniony  w ww. pkt 3.1.   
3.2 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) c); 

3.3 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

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

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których 
te roboty 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, 
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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 obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzających spełnienie warunku 

opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) c); 
 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa nin. pkt 4, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 

§ 5 i § 7 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z 

art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, 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. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI 3. pkt. 3.1 niniejszej SIWZ składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 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 sadowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) przekazują pisemnie. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za 

pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w 

dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub 

raportu wysłania. 
2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsizdebnik.pl Na stronie tej 

znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ 

http://www.powiat.wadowice.pl/
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dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej a po otwarciu 
ofert informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, nazwy firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

3. Zamówienie prowadzą: 
- w zakresie merytorycznym  – Anna Góralczyk - Grzybowska  telefon 33-876 32 22; 

- w zakresie formalnym – Beata Smolec telefon  33/876 32 22 ; 

4. Wykonawca może, zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie 

internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na  

stronie internetowej.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium  
w wysokości  

2. dla zadania nr 1:     500,00 zł 

3. dla zadania nr 2:     500,00 zł 

4. dla zadania nr 3:     300,00zł 

w jednej lub kilku następujących formach: 

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

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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

 Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).  
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

pn. – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku Beskidzki Bank 

Spółdzielczy Oddział w Wadowicach  41 8111 1019 2002 2002 7694 0005  w takim czasie aby 
pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 

ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty – wyciąg bankowy.  

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium 

musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie 
jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem złączona musi być wraz z ofertą. 

2. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.    
3. Zamawiający przechowa a następnie dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 46 ustawy „Pzp”.  

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

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 terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie, która musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia danego zadania. 

2. Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał 

Wykonawcom w niniejszej specyfikacji oraz wszelkie inne dokumenty, których dołączenie jest 
wymagane jej postanowieniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, 

których treść powinna być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zaleca się aby 
oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji.  

4. Dokumenty i załączniki tworzące ofertę winny być opracowane wg warunków i postanowień 

niniejszej specyfikacji i odpowiadać ich wymaganiom oraz treści. Wszystkie strony opracowania 

tworzącego ofertę winny podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy (tj. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach, w 

zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osoby legitymujące się 

odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa wcześniej). Ponadto 
wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane i podpisane przez 

osobę podpisującą ofertę. Odpowiednie pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty.  

5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze 

sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty oraz opatrzyć 
klauzulą „nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

6. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu), opisanej 

nazwą i siedzibą zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 34-144 

Izdebnik nr 3 oraz posiadać oznaczenie: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" 

mające na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. (Zadanie nr ...........),  nie otwierać przed 

15.XI.2017r. godz. 11
00 

. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
musi być oznaczone jak w pkt. 6 oraz dodatkowo zawierać odpowiednio dopisek „zmiana” lub 

„wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 
 

 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Miejsce i termin składania ofert. 

1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata 

Alberta, 34-144 Izdebnik nr 3 pok. nr 46 (parter). 
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 15.XI.2017r. o godz. 10

30
. 

1.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

1.4. Za oferty złożone z dotrzymaniem terminu Zamawiający uzna tylko oferty, które znalazły się w 
jego siedzibie przed upływem terminu składania ofert.  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

2.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.XI.2017r. o godz. 11
00

 w siedzibie Zamawiającego 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 34-144 Izdebnik nr 3,– pokój nr 43 (parter). 
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2.2. Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców.  
2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na     

       sfinansowanie zamówienia. 

2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. 

2.5. Informacje o których mowa w pkt. 2.3. i 2.4. Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie 
będą uczestniczyli w otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami 

określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia danego zadania, bez których nie można 
wykonać zamówienia.  

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia danego zadania, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do groszy (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty brutto jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z 

dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz 

pomocniczo z przedmiarem robót. W cenie winny być uwzględnione m.in. podatek VAT, upusty, 
rabaty. 

2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty za całość zamówienia: 
- bez podatku VAT (netto), 

- kwotę podatku VAT, 

- łącznie z podatkiem VAT (brutto).  

3. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem 
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku). 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie 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 

oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług 

obciąża Wykonawcę.  

6. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu określonego w SIWZ.  
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku 

przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

8. Jeśli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym o 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie o którym 
mowa w art. 90 ust.1 i 1a ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

9. W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie 
z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 „Pzp”.  

 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych  

  w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami: 

Każde z zadań będzie rozpatrywane oddzielnie 

 

Cena za całość zamówienia – 60% 

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane– 20% 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20% 
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2. Punkty przyznawane za kryterium „cena  za całość zamówienia” będą liczone wg następującego 

wzoru: 

Przyznane pkt cena (C) =  (Cn : Cb)  x  waga 
gdzie:   

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

Cn - cena oferty o najniższej cenie 
Cb - cena oferty badanej 

waga – 60 

   Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane” będą   

liczone wg następującego wzoru: 

Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji na roboty (G) = (Gb : Gn) x waga 

gdzie: 
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję, 

Gb –  gwarancja na roboty budowlane podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany 
 Gn –  najdłuższa gwarancja na roboty zaoferowana w postępowaniu 

waga – 20 

 

Wymagany okres gwarancji na roboty  – nie mniejszy niż 24 miesięcy. 

Okres gwarancji na roboty budowlane  udzielony na ponad 48 miesięcy nie będzie punktowany. 

W przypadku zadeklarowania wymaganego okresu gwarancji (24 miesięcy ) zamawiający 

przyznaję 0 punktów nie stosując ww. wzoru. 

4. Punkty przyznawane za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” będą liczone wg 

następującego wzoru: 

       Przyznane pkt za skrócenie terminu realizacji (T) = (Tsb : Tsn) x waga 

gdzie:   

Tsb – skrócenie terminu realizacji zamówienia badanej oferty 

             Tsn – najdłuższe skrócenie terminu realizacji zamówienia 

waga – 20 
Uwaga!:  W przypadku skrócenia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia o więcej niż 10 

dni, punkty będą liczone jak dla skrócenia 10 –cio dniowego.  

5. Sumując punkty uzyskane w kryterium cena, kryterium okres gwarancji oraz terminu realizacji, 
otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertą (S) = C + G + T 

6. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

7. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9. Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie 
na zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób, w brzmieniu zgodnym z projektem umowy stanowiącym 

załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt. XV SIWZ. Jeżeli 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, 

oryginał takiego dokumentu winien zostać doręczony Zamawiającemu.  
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% wartości robót brutto, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

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. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku – 

Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Wadowicach nr 41 8111 1019 2002 2002 7694 

0005  w takim czasie aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego w dniu zawarcia 
umowy. Zamawiający przechowa zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym. 

W pozostałych formach zabezpieczenie winno obowiązywać od dnia podpisania umowy.  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1. Zmiana formy zabezpieczenia może być 
dokonana tylko pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z zasadami określonymi w „Pzp” oraz 
w terminach i na warunkach przedstawionych w istotnych postanowieniach przyszłej umowy– 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
wg Działu VI Rozdział 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017r. poz. 1579) - Środki ochrony prawnej. 
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XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie zadań 1-3. 

XIX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, JEŻELI ZAMAWAIAJĄCY 

PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA TAKICH ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 „Pzp”. 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
www.dpsizdebnik.pl, dps@dpsizdebnik.pl 

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MUSZĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻLI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(bez względu na uwarunkowania Wykonawcy). 

XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Nie dotyczy postępowania. 

XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVI. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć innym podmiotom - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 
 

 
 

 

 

Wzory załączników: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 

2) Wzór oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 

3) Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 

do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 

4) Wzór oświadczenia o potencjale kadrowym - załącznik nr 4 do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 

5)  Wzór oświadczenia o posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym - załącznik nr 5 do SIWZ  

 DPS.PN.262.1.2017 
6) Wzór umowy załącznik nr 6 do DPS.PN.262.1.2017 

7) Wzór oświadczenia o zakresie robót przewidywanym do powierzenia podwykonawcom - załącznik nr 7 do 

SIWZ DPS.PN.262.1.2017 

8) Załącznik A1 do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, Przedmiar Robót – pomocniczo, rysunki - pomocniczo, zdjęcia)  

9) Załącznik A2 do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych Przedmiar Robót – pomocniczo, rysunki) 

10) Załącznik A3 do SIWZ DPS.PN.262.1.2017 (rzut, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych Przedmiar Robót – pomocniczo, rysunki) 
 

 
 

 

………………………………………  
/ Zatwierdzam/ 

http://www.powiat.wadowice.pl/
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                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do SIWZ  

DPS.PN.262.1.2017   

 
 

 

 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 

34-144 Izdebnik nr 3 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na 

celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

"Zamek" w ramach trzech zadań.  

 

Zadanie 1: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych.* 

 

Zadanie  2: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek' mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych. * 

 

Zadanie 3: Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek".* 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………................................……… 

 Adres Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………..................….. 

 tel./fax.  ……………………….……NIP …………………………… REGON………………….……. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………. 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę ryczałtową:   

 

Kwota netto…………………………. 
 

Kwota podatku Vat…………………. 

 
Kwota brutto………………………… 

2. OFERUJEMY, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący................. miesięcy, 

liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że skracamy termin realizacji zamówienia o ……………. dni. ( pożądany 
termin 12.XII.2017) 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

5. PRZYJMUJEMY, termin płatności 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

6. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od 
daty jej otwarcia.  
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7.  OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w wysokości ………………………... w formie 
……………………………………………………………………………………… 

8. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny oferty brutto tj. kwotę ...................................................................... w następującej 

formie/formach:……………….…………………………………………………………………….. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
      

 W związku z tym Wykonawca wskazuje:   

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania: ………………………………………………………………………………… 

- wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………… 

Należy podkreślić odpowiednio  ppkt a) lub b) 

Uwaga:  W przypadku nie wybrania  przez Wykonawcę żadnej z opcji Zamawiający 
przyjmie, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

10. Zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia  informujemy, że przy 
realizacji zamówienia zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę min. 2 osoby na minimum ½ etatu każda z nich. Dla 

udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożę 

zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 

11. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ………………………………… 

.............................................................................................................................................................. 

12. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy ogólne i szczegółowe warunki udziału w niniejszym 
postępowaniu. 

13. OFERTĘ niniejszą składamy na.................. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

14. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty: 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 ………………………………….…………………. 

 ………………………………….…………………. 

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

 

 

 

 

............................................ 

       /miejscowość data/ 
       ................................................................  
         /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 
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                                                                                                              Załącznik Nr 2 do SIWZ 

DPS.PN.262.1.2017   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Część I: 

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej 

Nazwa: Powiat Wadowicki - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 

34-144 Izdebnik nr 3  
e-mail : dps@dpsizdebnik.pl; www.dpsizdebnik.pl 

tel. ( 33 ) 876 32 22  fax. ( 33 ) 876 32 22 wew.20,  

 
2. Tytuł zamówienia:  Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

"Zamek" w ramach trzech zadań. 
 

Zadanie 1: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych.* 

 

Zadanie  2: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych. * 

 

Zadanie 3: Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek".* 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

3. Nr nadany sprawie przez zamawiającego: DPS.PN.262.1.2017   

 

Część II: 

Informacje dotyczące wykonawcy 

 

A: Informacje na temat Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy: …………………………………………… 

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ………………………………………… 
telefon: …………………… faks …………e-mail: ………………………… 

 

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy 

 

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do 

prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

b) Stanowisko/Działający jako: ……………………………………..…………… 

c) telefon: ……………………………………………………. 

d) e-mail: …………………………………………………... 

                                                                 

mailto:biuro@powiat.wadowice.pl
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Część III: 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp. 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace przystosowawcze 

budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania 

nr ………… (wskazać zadanie) 
 

oświadczam co następuje: 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust. 1 pkt. 12 - 22 
ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp. 
 

 

……………………        ……………….. r. 
miejscowość data 

 

…………….………………… 

                                                                                                                      podpis 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 pkt 1 Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

…………………      ……………….. r. 

miejscowość data 

…………………………………… 
                                                                                                              Podpis 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

 
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj: 

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 
 

……………………           ……….…….. r. 

miejscowość data 
…………………………………… 

                                                                                                       podpis 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji. 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne 

rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość 

uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 
 

 

 
…………………….. r. 

miejscowość data 

…………………………………… 

                                                                                                          podpis 
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Część IV: 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace przystosowawcze 

budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania 
nr ………… (wskazać zadanie) 

 

oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w SIWZ Rozdział V pkt 1. 

 

……………………….. r. 
miejscowość data 

…………………………………… 

                                                                                                                podpis 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

 

Oświadczam, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ Rozdział V pkt 1 ppkt c) zdolność techniczna lub zawodowa 

 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu),  
 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

……………………….. r. 

miejscowość data 
…………………………………… 

                                                                                                              podpis 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji. 



  24 

 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne 
rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość 

uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 
 

 

……………………………………     ………………….. r. 
miejscowość data 

 

 
…………………………………… 

                                                                                                          podpis 
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                                                                                                                              Załącznik nr 3 do SIWZ 
Nr DPS.PN.262.1.2017   

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:    

Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w 

ramach trzech zadań. Dotyczy zadania nr ………… (wskazać zadanie) 

 
Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej 

z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty. 

 
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 
 

Lp.  

 

Wskazanie wykonawcy 
 

  

 

  
 

  

 
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                        (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej www.dpsizdebnik.pl w zakładce zamówienia publiczne, informacji z otwarcia ofert 

zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie 

z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.wadowice.pl/
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

DPS.PN.262.1.2017   
 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Potencjał kadrowy 

Wykaz osób przewidzianych do 
wykonania zamówienia 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające 

na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania nr ………… (wskazać zadanie) 

 

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób: 

 

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe 

Rodzaj (pełna nazwa) 

i Nr uprawnień 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Dysponuje/będzie 

dysponował * 

 

 

 

 

 

  Dysponuję na 

podstawie  

......................... 
 

Będę dysponował i 

załączam 

zobowiązanie ** 

 

 

 

 

 

  Dysponuję na 

podstawie  

......................... 
 

Będę dysponował i 

załączam 

zobowiązanie ** 

 

 

 

 

 

  Dysponuję na 

podstawie  

......................... 
 

Będę dysponował i 

załączam 

zobowiązanie ** 

 

............................................ 

       /miejscowość data/ 

                                 .....................................................................  
                                                 /pieczęć i podpis upoważnionego 

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać podstawę dysponowania  

 
W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca winno być 

załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

W przypadku osób którymi dysponuje Wykonawca należy wpisać informację o podstawie 
dysponowania np. umowa o pracę, zlecenia itp.  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

DPS.PN.262.1.2017   
 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Potencjał kadrowy 

Wykaz osób przewidzianych do 
wykonania zamówienia 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające 

na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania nr 2  

 

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób: 

 

1.WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA  

Imię i 

Nazwisko 
Szczegółowy zakres uprawnień 

Zakres wykonywanych  

czynności 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą* 

 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności ……………………… 

Szczegółowy zakres uprawnień ……………………….…… 

………………………………………………………………….…..….. 

Kierownik robót 

(odpowiedzialny za 

kierowanie robotami 

elektrycznymi) 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podać podstawę dysponowania osobą) 

 

 

2. WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA 

Imię i 

Nazwisko 

Kwalifikacje uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) i 

EKSPLOATACJI (E) 

Termin ważności 

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą* 

 Numer uprawnień D: ………....……. 

Data ich wydania…………….….. 

Uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 

montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 

TAK/NIE*  

w „GRUPA 1.Urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające    i zużywające energię elektryczną” minimum dla: 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie 

wyższym niż 1 kV; TAK/NIE* 

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, TAK/NIE* 

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej   regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i 

instalacji wymienionych w punktach powyższych; TAK/NIE* 

* - niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podać podstawę dysponowania osobą) 
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 Numer uprawnień E: ………....……. 

Data ich wydania…………….….. 

Uprawnienia w zakresie: …………………………………. 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci TAK/NIE*  

w „GRUPA 1.Urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie 

wyższym niż 1 kV; TAK/NIE* 

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, TAK/NIE* 

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i 

instalacji wymienionych w punktach powyższych TAK/NIE*; 

Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 

1kV - TAK/NIE* 

* - niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podać podstawę dysponowania osobą) 

 Numer uprawnień E: ………....……. 

Data ich wydania…………….….. 

Uprawnienia w zakresie: …………………………………. 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci TAK/NIE*  

w „GRUPA 1.Urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie 

wyższym niż 1 kV; TAK/NIE* 

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, TAK/NIE* 

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i 

instalacji wymienionych w punktach powyższych TAK/NIE*; 

Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 

1kV - TAK/NIE* 

* - niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podać podstawę dysponowania osobą) 

Oświadczamy, że wyżej wskazane osoby posiadają uprawnienia. W przypadku wyboru mojej oferty uprawnienia te zostaną 

przedłożone zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2017 r. 

 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 
* w przypadku, gdy wykonawca wskazuję osobę, udostępnioną przez podmiot trzeci, należy oprócz informacji o podstawie do dysponowania 

osobą przedstawić pisemne zobowiązanie lub inny dokument podmiotów  udostępniających  osobę/osoby. 

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie  

wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

W podstawie dysponowania  należy wpisać postawę dysponowania wskazaną osobą np. pracownik własny/umowa o pracę/umowa zlecenie 

itp. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 DPS.PN.262.1.2017   
 

                                                                                                                                               
 

 

 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

Posiadana wiedza i doświadczenie 

zawodowe 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

"Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania nr ………… (wskazać zadanie) 

 

że reprezentowana przez nas firma realizowała w okresie trzech lat przed wszczęciem 

postępowania, następujące zamówienia: 

Lp 
Nazwa zadania/ miejsce 

wykonania 

Wartość całkowita 

usługi 

(w zł) 

Podmioty na rzecz 

których roboty były 

wykonywane 

 

Data 

realizacji 

OD – DO 

doświadczenie 

  
 
 

 

   Własne*  

 

lub innych podmiotów* 

wykonawca winien 

załączyć oryginał 

pisemnego zobowiązania  

podmiotu 

udostępniającego 

     Własne*  

 

lub innych podmiotów* 

wykonawca winien 

załączyć oryginał 

pisemnego zobowiązania  

podmiotu 

udostępniającego 

 

Uwaga!  Do wykazu należy dołączyć dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 

 
............................................ 
       /miejscowość data/ 
        ...................................................................  
                                                   /pieczęć i podpis upoważnionego 
                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
W przypadku powołania  się na zasoby innego podmiotu, należy wykazać:  

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,  

b) Sposób wykorzystania tego zasobu przy wykonaniu zamówienia, 

c) Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, 

d) Zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 DPS.PN.262.1.2017   
 

 

Wzór umowy     

 

zawarta w dniu .............2017 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 

w Izdebniku, Izdebnik nr 3, pomiędzy: 

............................................................................................................................................,    

............................................................................................................................................,    

............................................................................................................................................,    

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a ...............................................................................................................................................  

PESEL: 

NIP 

REGON 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku postępowania uregulowanego Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn Prace 

przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie mieszkanek oraz 

remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" w ramach trzech zadań.  
 

Zadanie 1: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych.* 

 

Zadanie  2: Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu przeniesienie 

mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych. * 

 

Zadanie 3: Remont odjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek".* 

 

(na każdej zadanie zostanie zawarta odrębna umowa) 

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta z dnia: ……………  

3. Całość robót precyzuje dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, oferta Wykonawcy oraz  pomocniczo przedmiar robót. 

 

 

§ 2 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie wiedze oraz wymagane 

uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze 

złożoną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, odpowiednie 

środki finansowe i dysponuje stosowną bazę do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza również, iż zapoznał się z dokumentacją techniczną, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie wnosi uwag co do zakresu prac oraz stanu 

miejsca wykonywanych robót, a w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty 

związane z realizacją niniejszej umowy 
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4. Wykonawca   przy   realizacji    zamówienia,   zatrudni  co  najmniej 2 osoby na 

podstawie umowy   o  pracę  w  wymiarze  minimum   1/2   etatu  na  każdą  z   nich,   w 

e własnym przedsiębiorstwie   lub   osoby   takie  winny   być   zatrudnione   przez     

podwykonawcę realizującego przedmiot umowy.    

5.   Dla   udokumentowania  wymogu,  o  którym  mowa  w  ust. 4,  Wykonawca  przedstawi  

      Zamawiającemu  w  terminie  jednego   tygodnia  od  podpisania   umowy   wykaz   osób  

      zatrudnionych   przy   realizacji   zamówienia   na   podstawie   umowy   o   pracę wraz ze  

      wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie  

      Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz osób zatrudnionych  

      na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.  

6.   W   przypadku   konieczności    wprowadzenia    zmian    osób  o   których mowa w ust. 5,  

      Wykonawca   w     terminie 7   dni   od   dnia    zdarzenia,     przedłoży    Zamawiającemu  

      zaktualizowany wykaz o którym mowa w ust. 5.  Forma   zatrudnienia nowych   osób   nie  

       może ulec zmianie. 

7.  Obowiązek,   o   którym mowa w ust. 4 i 5,   dotyczy   także  podwykonawcę realizującego  

     zadanie objęte niniejszą umową. 

8.  Wykonawca   na   podstawie  art. 31  ustawy  z dn.  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych  

     osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) powierza Zamawiającemu   przetwarzanie  danych  

     osobowych   w    celu  prawidłowo  wykonanej  umowy  w  zakresie   imienia i   nazwiska,  

     stanowiska i uprawnień. 
9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………………………………. (nazwa  

    podmiotu trzeciego),   na   zasoby    którego   w   zakresie   wiedzy   i/lub    doświadczenia  

    Wykonawca    powoływał   się   składając   Ofertę   celem  wykazania spełniania warunków  

    udziału   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia    publicznego,   będzie  realizował  

    przedmiot Umowy w zakresie ………………………………………………………..…....  

    (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania  

    przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

    W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………………….………(nazwa  

    podmiotu trzeciego)  z  jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie  

    zobowiązany  do zastąpienia   tego   podmiotu innym podmiotem,  posiadającym zasoby co  

    najmniej takie jak te, które stanowiły   podstawę wykazania spełniania   przez  Wykonawcę  

    warunków   udziału   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego przy udziale  

    podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

§3 

1. Wykonawca   zobowiązuje   się  zrealizować  prace   związane   z wykonaniem przedmiotu 

umowy   zgodnie  z   §1 niniejszej umowy oraz zgodnie z: 

1. Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 

budowlanego, 

2. Postanowieniami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz oferty stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

3. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.) dla robót rozbiórkowych i budowlanych.   

5. Zapisami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 

z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 519 ) postępując z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy   

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową 

wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
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z póź. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, a także zgodnie z normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru danych robót, w szczególności zgodnie 

z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną, polskimi normami budowlanymi 

i ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i przepisami nadzoru budowlanego. 

 

§ 5 

Wykonawca zrealizuje roboty wymienione w §1 w terminie do………….( max. 12 grudnia  

2017 roku.) 

§6 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy:  

1) Przejęcie terenu robót w dniu podpisania umowy. 

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia określone ustawą – Prawo budowlane, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3) Zabezpieczenie placu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp  i ppoż.. 

4) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym.  

5) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z budynku oraz z terenu przylegającego 

do placu robót, ze szczególnym zabezpieczeniem ciągłego, wolnego dojazdu pojazdów 

do budynku oraz bezpiecznego korzystania z pomieszczeń  i ciągu komunikacyjnego 

w budynku. 

6) Dbanie o porządek na placu robót, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

7) Zawiadomienie o robotach dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne 

na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a rzutujące na przedmiot 

zamówienia, bezpieczeństwo ludzi. 

8) Zagospodarowanie terenu robót na własny koszt, zabezpieczenie mienia 

( wyposażenie, urządzenia, sprzęt, podłogi) w trakcie prowadzonych prac oraz 

ryczałtowe poniesienie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót 

objętych umową. 
9) uwzględnianie ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą 

mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia); 

10) prowadzenia prac, w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań Zamawiającego  

11) zabezpieczyć plac robót, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i 

prowadzenia robót w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie  obiektu 
12) w sposób ciągły koordynowanie prac z pozostałymi Wykonawcami prowadzącymi inne 

prace remontowe i współpracowanie z nimi, pozostawanie w stałym kontakcie z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

13) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze  końcowym – 

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed dniem  rozpoczęcia tego odbioru. 

 

§7 

 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność na zasadzie odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 8 

  

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót, Pana/Panią 

………................................, posiadającej/cego  uprawnienia …………………………. 
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Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany 

Kierownika \budowy wymagają po pisemnym powiadomieniu, zgody Zamawiającego.  

2. Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanawia Zamawiający. 

4. Ustanowiony Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy Prawo budowlane. Pełnomocnictwo powyższe nie daje upoważnienia do 

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności 

wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

 

§ 9 

 1. Odbioru robót końcowych dokonują upoważnieni przedstawiciele Stron w ciągu 5 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót oraz złożenia przez 

Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych: 

1) Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych i o doprowadzeniu 

terenu do należytego stanu i porządku oraz o zgodności wykonania przedmiotu 

umowy z dokumentami wykonawczymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

2) Inne dokumenty, wyżej niewymienione, a wymagane przepisami prawa, 

3) Badania i pomiary instalacji elektrycznych, sieci LAN, 

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który podpisują upoważnieni 

przedstawiciele Stron umowy. 

§ 10 

 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zamówieniem oraz 

przedłożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest 

wynagrodzenie ryczałtowe zawierające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne  do 

zrealizowania całości zamówienia bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w 

tym również koszty usunięcia wad i konserwacji w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 

netto ………………................... zł (słownie: .................................................. zł  ) tj. 

brutto……………………………zł ( słownie:………………………………zł) ustalone 

na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z oferty Wykonawcy i nie  podlega 

zmianom ani waloryzacji. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę podczas wyceny robót objętych 

przedmiotem umowy jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji 

przetargowej i nieujęcia wartości tej części w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy 

nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, a w szczególności 

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia, określonego 

w ust. 2. 

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa 

wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru robót.  

6. Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktury, iż dokonał zapłaty całości 

należnych kwot podwykonawcom robót. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

8.   Faktura będzie wystawiona w ten sposób, że nabywcą usługi będzie Powiat Wadowicki               

z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34 – 100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, odbiorcą Dom 

Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3. 

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy.  
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10. Zamawiający pisemnie zwróci się o korektę faktury wystawionej nieprawidłowo. Okresy 

płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

11. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 11 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty: 

1) ……………………, 

2) ……………………, 

3) ……………………., 

wartości ……………zł brutto. 

2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące roboty: 

1) ………………….. o wartości …………….zł brutto, 

2) ………………….. o wartości .…………… zł brutto, 

3) ………………….. o wartości………………zł brutto. 

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi zostać 

zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej najpóźniej 7 dni przed planowanym 

skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  do wykonywania robót oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawcę zgłoszenia 

– projektu umowy lub projektu jej zmian z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych dla podwykonawcy 

nie zgłosi w formie pisemnej  zastrzeżeń, uważa się,  że zaakceptował projekt umowy lub 

jej zmianę.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót objętych niniejszą umową 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w 

formie pisemnej sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz, gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w art. 143 b ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych. 

7. W przypadku zmiany przez Wykonawcę podwykonawcy Wykonawca musi przedłożyć 

Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 

skierowaniem do wykonania robót podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla 

nowego podwykonawcy Zamawiający i Wykonawca będą postępowali jak opisano   

w ust. 4,5,6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego lub niedostarczenie 

projektu umowy oraz zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawę odstąpienia 

od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. W umowach zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, terminy 

płatności za wykonane roboty ustalone zostaną w taki sposób, żeby termin płatności 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności za 

daną część zamówienia należną Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do 

uregulowania zapłaty za faktury wystawione przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał 

dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę  podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawców robót 

wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

10.Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy to o tyle, ile zapłaci podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej 

następującej bezpośrednio po tym zdarzeniu, wierzytelności Wykonawcy. 

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył  wykonywanie robót objętych niniejszą umową. 
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12.Wykonawcę i podwykonawców obowiązują te same zasady określone w niniejszym 

paragrafie w przypadku zawarcia umów przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót 

polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) zmniejszyć ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 

b) pominąć określone roboty, 

c) wykonać niezbędne roboty konieczne do zakończenia rozpoczętych robót. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany mogą stanowić podstawę do zamiany 

terminu zakończenia robót określonego w § 5 oraz będą stanowić podstawę do 

odpowiedniego do zakresu wprowadzonych zmian zmniejszenia wynagrodzenia o którym 

mowa w § 10 niniejszej umowy. Zmiana zarówno terminu wykonania robót jak 

i wysokości wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego. 

4. Ewentualne roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, 

których nie można było wcześniej przewidzieć, będą mogły być zlecone wyłącznie na 

zasadach określonych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie. Całkowita 

wartość zabezpieczenia wynosi 10 % wartości brutto niniejszej umowy tj. ......................... 

zł (słownie: ......................................... zł ). 

2.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, w następujących częściach i terminach: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczona na pokrycie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, w terminie do 15 dni od daty upływu 

okresu rękojmi. 

 

§ 14  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonych w §6 niniejszej umowy –   

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

4) w przypadku   braku  zapłaty  lub  nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia  należnego  

podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom – 0,5%  wynagrodzenia   umownego   

za każdy dzień opóźnienia; 

5) w     przypadku       nieprzedłożenia     do      zaakceptowania      projektu         umowy  

       o    podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za   zgodność z oryginałem kopii umowy   

o  podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień opóźnienia; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o  podwykonawstwo z zakresie terminu zapłaty  –  

0,1%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 
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     8)   w przypadku stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy  

           nie  jest  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę na  minimum ½  etatu co najmniej 2 osób,  

           Wykonawca  zapłaci   Zamawiającemu karę  w wysokości  1 000 zł  brutto   za   każde  

           stwierdzone zdarzenie. 

      

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary  

umowne na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Kary umowne będą potrącane z wystawionej faktury. 

 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

…………….. miesięcy. 

2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, 

istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie, które w chwili odbioru nie były możliwe do 

wykrycia. 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 

4.1 Nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

 4.2  Nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi, 

zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania do 

użytku przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych. 

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla 

wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

7. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o wystąpieniu wady przystąpi do jej 

usunięcia, jednak czas usunięcia wady nie może być dłuższy niż 7 dni. 

8. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach 

może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej 

usunięcia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt wady i usterki stwierdzone  

w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie 

i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek, lub nie 

usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po dwukrotnym 

wezwaniu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady na koszt 

Wykonawcy przy zastosowaniu cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy, 

przez zatrudnienie innych specjalistów – bez utraty praw wynikających z rękojmi. 

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej 

o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym 
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przypadku roszczenie Zamawiającego wygasa w ciągu jednego roku od dnia pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady. 

13. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte ww. warunkami gwarancyjnymi wykonane 

zostały zgodnie z umową, dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

14. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego 

i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych 

robót, a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych i   Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz.1422). 

 

§ 17 

Na wypadek sporu między Stronami właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

§ 18 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja przetargowa 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

 

 § 20 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego. 

 

Akceptuję wzór umowy               

 

          Wykonawca 

 

………………………… 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ  

                                                                                                                               DPS.PN.262.1.2017   
 

 
 

 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

Zakres robót przewidywany do 

powierzenia podwykonawcom 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające 

na celu przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku "Zamek" w ramach trzech zadań. Dotyczy zadania nr ………… (wskazać zadanie) 

 

 
oświadczamy, że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale 

podwykonawców: 

Lp. Części zamówienia – zakresy robót Nazwa Podwykonawcy 

wartość (brutto) 

powierzanych 

robót 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 
............................................ 

       /miejscowość data/ 

 

                   .............................................................................  

         /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


