
                                       
 

Piaski, dnia 1 czerwca 2020 r. 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Piaskach 

 
1. Zamawiający:  
 Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół w Piaskach  
 adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 
 tel. 81 58 21 001, fax. 81 58 21 001 
 e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com  
 strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843); 

 pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 pojęcie JEDZ dotyczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 
(art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej 
Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda 
przedłożenia dokumentów wymaganych w pkt 6.2 SIWZ). 

2.2 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 
Podwykonawców. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć zgodnie ze 
wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę 
o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. Zamawiający, 
najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania 
poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.6 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy 
realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów 
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lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi 
wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać 
produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 
Zamawiającego. 
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2)  
i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 
rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że 
oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm 
lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Piaskach  

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
a. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku dydaktycznym. 
b. Docieplenie ścian pomieszczeń strychów. 
c. Docieplenie stropów i stropodachów w budynku dydaktycznym, budynku Gimnazjum. 
d. Docieplenie stropu małej sali gimnastycznej.  
e. Docieplenie fundamentów budynku dydaktycznego z odtworzeniem opaski. 
f. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, 
organizację zaplecza budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, 
której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 
odtworzeniowych, uporządkowanie terenu budowy, świadczenie nieodpłatnych usług 
serwisowych w pełnym zakresie przez okres nie krótszy niż okres gwarancji.  

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 
budowlaną w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ - do wglądu na stronie 
internetowej.  

3. Materiał rozbiórkowy (stolarka drzwiowa) należy przewieść na miejsce wyznaczone przez 
Zamawiającego.  

4. Inne materiały rozbiórkowe (gruz itp.) należy wywieźć i zutylizować, koszt powinien być wliczony  
w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie,  

5. Przedmiar robót (załącznik do SIWZ) należy zweryfikować i traktować, jako materiał pomocniczy do 
określenia wynagrodzenia ryczałtowego.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów i urządzeń, zapewniających osiągnięcie parametrów wskaźników, 
dotyczących uzyskania efektu energetycznego i ekologicznego zadania zgodnie z metodologią opisaną 
w „Podręczniku monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020” (audyt energetyczny – załącznik do 
SIWZ),  

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa stanowiąca 
załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która obejmuje:  

a. Projekt budowlany,  
b. Przedmiar robót,  
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Załączniki te stanowią integralną część SIWZ. 
3.2. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach,  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(RPLU.05.02.00-06-0141/16). 



                                       
3.3. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:   

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  

45442100-8 Roboty malarskie  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  

3.4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 
minimum 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający 
wymaga gwarancji w formie pisemnej. 
3.5. Realizacja zamówienia będzie możliwa po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach 
realizowanego projektu nr: RPLU.05.02.00-06-0141/16. 

 
4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2020 r.  
4.2. Zamawiający przewiduje maksymalnie 1 płatność końcową przewidzianą na 30 wrzesień 2020 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy. 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie 
określa warunków w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: 

a) doświadczenia: 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał  
w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty 
budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. termomodernizacja dla 
budynków lub budowli użyteczności publicznej) o wartości brutto co najmniej 150 000,00 PLN 
każda. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania  
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, minimum jeden wykonawca lub 
jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie  wskazane w warunku 
udziału w postępowaniu. 
b) kwalifikacji zawodowych: 
Warunek spełni Wykonawca, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę, 
która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zmianami) oraz rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2019 
r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 
stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 ze zm.). 

5.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien 
spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.  



                                       
5.4 Poleganie na potencjale innych podmiotów: 

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. Zobowiązanie winno określać: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

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

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1) oraz 6.2 SIWZ. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 
ustawy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się 
zgodnie z art. 36 ba. ustawy. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

 
6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1   Dokumenty składane wraz z formularzem ofertowym: 

1) Aktualnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 
pkt 1, pkt 8 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.. 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 
6.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na 

wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 

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

 Uwaga: 
W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych”, roboty budowlane obejmują 
szerszy zakres prac, niż roboty wskazane w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, wymaga się od Wykonawcy 
jednoznacznego określenia w ww. dokumencie wartości robót w wymaganym zakresie. 



                                       
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w formie oryginału (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ). 

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 

6.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (www.zspiaski.pl) przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do 
SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.  

6.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 3) – 5) SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.5 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) 
lub przez spółkę cywilną: 
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 

1), 6.2 i 6.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 

http://www.zspiaski.pl/


                                       
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) i pkt 6.2 ppkt 1) - 2) SIWZ oraz formularz 

oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa; 

4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać 
zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę 
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta 
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

6.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę 
dokumenty lub oświadczenia. 
 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami: 
7.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej. 

7.2 Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wykorzystywać będzie pocztę elektroniczną  
e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com. 

7.3 Zamawiający jednocześnie dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej-papierowej. W przypadku 
złożenia oferty w formie pisemnej, pozostałe oświadczenia i dokumenty również będą musiały być 
składane w takiej samej formie, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy. 

7.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze swoim wyborem – w sposób papierowy lub 
elektroniczny. 

7.5 Wszystkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, 
na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) 
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1126). 

7.6 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, Wykonawca wszystkie dokumenty  
w postępowaniu składa w formie papierowej, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy. 

7.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

7.8 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

7.9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W celu załączenia 
większej ilości  dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7.10 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

7.11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

7.12 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Klucz 
publiczny jest zapisywany w formacie asc. Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony 
systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania.  
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7.13 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres e-mail. 
7.14 Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, 

zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących 
wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

7.15 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.16 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany  w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 
osobisty w swojej siedzibie. 

7.17 W przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej: 
1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.  
z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730. ze zm.). Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół w Piaskach; ul. Partyzantów 19, 21-050 
Piaski. 

3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi.zspiaski@gmail.com. 

4) Odwołania, przystąpienia do odwołań i wszelka korespondencja związana z odwołaniem mogą 
być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej tj. przesłane faksem, drogą pocztową lub kurierem 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

5) Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, 
wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia i inne informacje) w przypadku Wykonawców 
występujących wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze 
skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

7.18 W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ, a także treści 
odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej 
Zamawiającego, treść zapytań do niniejszej SIWZ, a także treść ewentualnego odwołania prosimy 
przesłać w wersji elektronicznej pocztą na adres e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com. 

mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com


                                       
7.19 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 

zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7.20 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium: 

Nie jest wymagane 

 
9. Termin związania ofertą: 

9.1 Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

10.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.  
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub w formie pisemnej - papierowej. 

10.2 Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - formularz 
ofertowy – (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej w formie oryginału 
papierowego). 

10.3 Wykonawca składa wraz z ofertą: 
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 

załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta 
musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza 
oferty); 

2) Oświadczenia wskazane w pkt 6.1. SIWZ; 
3) W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo  

do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y 
wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 
wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana 
osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w przypadku wyboru formy pisemnej – 
papierowej w formie w formie oryginału papierowego lub kopii papierowej poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza). 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest 
dołączyć do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku wyboru formy pisemnej – 
papierowej w formie oryginału papierowego) zgodnie z propozycją treści zobowiązania 
zamieszczoną w załączniku nr 3 do SIWZ. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. 
Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez 
podmiot trzeci. 

10.4 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

10.5 Ofertę składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  
w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego 
oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze. 



                                       
10.6 Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  

z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf, .rtf i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Jeżeli 
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym 
dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.9 W przypadku formy pisemnej - papierowej zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona (np. zbindowana zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 
treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.10 Każdy dokument składający się na treść oferty powinien być podpisany przez upoważnioną osobę, 
zaś w przypadku dokumentów wielostronicowych, każda strona powinna być dodatkowo 
parafowana. 

10.11 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy, tj.: nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. 

10.12 W przypadku wyboru formy elektronicznej: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP). 

10.13 W przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający 
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - 
nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Stosowne zastrzeżenie 
wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na 
życzenie każdego uczestnika postępowania. 

10.14 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

10.15 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

10.16 W przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej: 
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym 

nieprzezroczystym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski, opisana: „Termomodernizacja 
budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Piaskach”. Nie otwierać przed dniem 16 czerwca 2020 
r. godz. 14:15. 

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA 



                                       
DO OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez 
osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest również dołączenie 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu oferty 
dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
W przypadku otrzymania takiej informacji Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę 
bezpośrednio do rąk osoby przez niego upoważnionej, za potwierdzeniem odbioru lub prześle ją 
pocztą na adres wskazany w piśmie. 

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

5) W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający 
odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było 
zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

6) Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, 
oznaczenia koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki niż wskazany w SIWZ. 

10.17 W przypadku wyboru formy elektronicznej: Wykonawca może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  
i wycofania oferty został  opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

10.18 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
 

11. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Piaskach, 21-050 Piaski,  

ul. Partyzantów 19 (sekretariat), w terminie do dnia: 16 czerwca 2020 r. do godz. 14:00. 
11.2 Dla ofert złożonych w formie papierowej - Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego 

terminu decydujące znaczenie ma data, godzina i minuta wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, 
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Do czasu otwarcia ofert oferty będą 
przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

11.3 W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złożona po terminie. 

11.4 Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym  
z kolejnością wpływu, datą, godziną i minutą, w której została przyjęta. 

11.5 Otwarcie ofert wszystkich złożonych elektronicznie i papierowo nastąpi w dniu 16.06.2020 r.  
o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Piaskach, 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19. 

11.6 Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert 
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 



                                       
klucza prywatnego. 

11.7 Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

12.1 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 
zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

12.2 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.3 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
12.4 Cena opisana w pkt 12.1 SIWZ jest ceną ryczałtową. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 poz. 380 t.j.) ten rodzaj wynagrodzenia 
określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany 
stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 
rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.” 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia. 

12.5 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze 
(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
13.1 Kryteria oceny ofert: 

cena *      – 60%, 

okres gwarancji **    – 40%. 

*  – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty; 
**  - ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

13.2 Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: 
 

Kryterium cena:    Cc = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
Cc – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 
Kryterium okres gwarancji (Og): 
min. 5 lat – 0  punktów 
6 lat – 20 punktów   
7 i więcej lat – 40 punktów 
Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat,  
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w latach. W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości w 
innych jednostkach, Zamawiający dokona ich przeliczenia na lata i zaokrąglenia w dół do pełnych lat.   
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 5 letni okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała 
odrzuceniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 7 lat okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 7 lat. 
 
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:  C = Cc +Og, gdzie: 
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert; 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 



                                       
13.3 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę 
informację na stronie internetowej. 

14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
- kosztorysu ofertowego  
- kopii dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane kierownika budowy; 
- kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności; 

- oświadczenia potwierdzającego, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia na placu budowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (dla 
wymagania określonego w art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy); 

14.5 Brak przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt 14.4 SIWZ przed podpisaniem umowy, 
traktowany będzie jako odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy. 

14.6 Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot 
zamówienia. 

14.7 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 
podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego:   

15.1.  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 
należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:  

- pieniądzu;  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

2014 poz. 1804 ze zm.).  

15.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

15.3.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego 

wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.  

15.4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną 

umową, a w szczególności:  

15.4.1 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą 

termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu 

umowy i okres 30 dni po odbiorze.  



                                       
15.4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy 

okres 15 dni.   

UWAGA:  

Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi 

udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia 

zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli okres, 

na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wniesione zostanie 

na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno być uwzględnione jako przesłanka wypłaty sumy 

gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wypłata ta powinna następować nie później niż  

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed 

podpisaniem umowy.  

 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit 
a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 8 ust. 3, 4 oraz 
§ 15 ust. 2  wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 

16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego: 
Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
18. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 
 

19. Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 

załącznik nr 1 – formularz oferty 
załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 4 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 
załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych 
załącznik nr 6 – wykaz osób 



                                       
załącznik nr 7 – wzór umowy 
załącznik nr 8 – klauzula informacyjna RODO 
załącznik nr 9 – dokumentacja, przedmiar robót 
załącznik nr 10 – audyt energetyczny 

 


