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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Gmina Orzysz 
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz 

tel. 87 424 10 40, faks 87 424 10 50 
www.bip.orzysz.pl 

um@orzysz.pl 
REGON: 790671515 
NIP: 849-15-04-380 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 5.225.000 euro.  
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zmianami) 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 ze zmianami) 

2) Rozporządzenie 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), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 
2263). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125); 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
-Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:65209-2017, data publikacji: 12.04.2017 r 
- strona internetowa Zamawiającego www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi 

     - tablica ogłoszeń Zamawiającego. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja obejmująca budowę budynku widowiskowo -
sportowego oraz przebudowę biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrówce. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji 

zawiera dokumentacja, załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
obejmująca: 
a) projekt budowlany, 
b) projekty wykonawcze, 
c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
e) przedmiary robót. 
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3. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym wszystkich 
niezbędnych prób i badań, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji                   
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

 
4. Krótka charakterystyka inwestycji:  
 

• Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku widowiskowo - sportowego oraz 
przebudowa budynku biblioteki, przeznaczonej na świetlicę wiejską.   

• Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Współpracy 
Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 

• Obiekt, zgodnie z projektem technicznym,  przystosowany do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.  

• Bryłę budynku widowiskowo-sportowego przykryto dachem dwuspadowym, o kącie 
nachylenia połaci dachowych wynoszącym 28 º.  

• Budynek świetlicy wiejskiej i pomieszczenie magazynku przykryto stropodachem 
wentylowanym ze spadkiem 3 %, natomiast przestrzeń nad komunikacją, 
przebieralniami  
i węzłem sanitarnym ( w budynku widowiskowo- sportowym) przykryto płytą 
warstwową ze spadkiem 4 %. 

• Budynki nie są obiektami wolnostojącymi.  
• Formę budynków podkreśla projekt elewacji, detale, zastosowane materiały 

wykończeniowe.  
• Bryła budynku jest spójna z zabudową istniejącą i spełnia wymogi decyzji o 

warunkach zabudowy.  
• Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę. 
• Funkcję użytkową budynku pełnią następujące pomieszczenia: sala gimnastyczna, 

korytarz, przebieralnia męska, łazienka męska, toaleta męska, łazienka damska, toaleta 
damska, przebieralnia damska, magazynek. 

• Toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia porządkowe zlokalizowane są w części 
istniejącej budynku szkoły. 

• Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku nowoprojektowanego wynosi 
508,91 m 2. 

• Powierzchnia użytkowa świetlicy wiejskiej wynosi 65,39 m 2. 
 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:  
 
a) w budynku hali sportowej i szatni: 

- roboty przygotowawcze, 
- obsługa geodezyjna, 
- zabezpieczenie przejętego od Zamawiającego terenu budowy,  
- roboty ziemne; 
- roboty fundamentowe,  
- roboty izolacyjne wodochronne, termiczne, 
- roboty murarskie, 
- roboty izolacyjne ciepłochronne i elewacyjne, 
- roboty montażowe,  
- monolityczne konstrukcje żelbetowe, 
- pokrycia dachowe i obróbki blacharskie, 
- elementy odwodnienia dachów, 
- roboty tynkarskie, 
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- roboty posadzkarskie i podłogowe, 
- roboty elewacyjne z dociepleniem ścian, 
- okładziny wewnętrzne,  
- roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 
- stolarka okienna i drzwiowa, 
- kominy i kanały wentylacyjne, 
- dostawa i montaż elementów sprzętu sportowego, 
- roboty zewnętrzne,  
- roboty wykończeniowe. 

 
b) w budynku świetlicy:  
 - roboty rozbiórkowe, 
 - roboty fundamentowe, w tym dociepleniowe, 
 - roboty izolacyjne wodochronne, termiczne, 
 - roboty konstrukcyjne, 

 - pokrycia dachowe i obróbki blacharskie, 
- roboty tynkarskie, 
- roboty murarskie, 
- okładziny wewnętrzne,  
- roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 
- stolarka okienna i drzwiowa, 
- roboty posadzkarskie i podłogowe, 
- roboty elewacyjne z dociepleniem ścian, 
- roboty wykończeniowe. 

 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących instalacji: 
- instalacje i urządzenia sanitarne 
- instalacje i urządzenia grzewcze 
- instalacje i urządzenia wentylacyjne 
- instalacje i urządzenia elektryczne 
- zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 
3) Charakterystyczne wielkości: 

 
a) budynek widowiskowo- sportowy 

 
- powierzchnia zabudowy 565,11 m² 

- powierzchnia użytkowa budynku 508,91 m² 

- kubatura 3670,27 m³ 

- wysokość budynku 9,69 m 

- długość i szerokość  41,49m x16,83 m 

- kąt nachylenia połaci dachowej 28º 

- ilość kondygnacji nadziemnych 1 
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b) planowany do przebudowy budynek świetlicy wiejskiej 

 
- powierzchnia zabudowy 83,28 m² 

- powierzchnia użytkowa budynku 65,39 m² 

- kubatura 315,63 m³ 

- wysokość budynku 3,94 m 

- długość i szerokość  12,73m x 6,55 m 

- spadek dachu 3 % 

- ilość kondygnacji nadziemnych 1 
 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.). 
 
 
5.  
1) Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów 
lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 
ustawy pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.  
2) Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń 
równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją 
definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 
przykładowo.  
3) Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie 
ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów 
niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one 
tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych i bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
4) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.  
1 - 3 Ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
5) Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, 
45321000-3 Izolacja cieplna, 
45410000-4 Tynkowanie, 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 
45442100-8 Roboty malarskie, 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych, 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
 
6. Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) 
wg. wskazanego zużycia (Uwaga - Wykonawca zainstaluje na własny koszt czas prowadzenia 
robót stosowne podliczniki umożliwiające monitorowanie mediów przez Zamawiającego), 
3) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci)  
i porządkowych, w tym zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie, utrzymanie  
i późniejszą likwidację zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na 
potrzeby realizacji robót, 
4) organizację ruchu na czas prowadzenia robót, w tym ewentualne zajęcia pasa drogowego 
wraz z ich niezbędnym oznakowaniem, 
5) odwodnienie terenu budowy, 
6) wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane  
w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminach, a w przypadku 
przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed 
naruszeniem struktury gruntu, 
7) zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie, 
8) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie  
z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) 
oraz ustawą z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 
9) przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 
10) wykonanie niezbędnych rusztowań, 
11) odtworzenie wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji 
robót, 
12) pełną obsługę geologiczną, hydrogeologiczną, geotechniczną i geodezyjną wraz  
z inwentaryzacją powykonawczą,  
13) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego  
z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, 
14) przeprowadzenie rozruchu technologicznego (po stronie Wykonawcy koszty mediów, 
zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania 
stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest to wymagane 
przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji z rozruchu), 
15) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego, 
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16) współpraca z Zamawiającym celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa 
budowlanego, 
17) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
18) dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje użytkowania sprzętu 
i urządzeń obiektu oraz instrukcje stanowiskowe, 
19) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu  
i urządzeń obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, 
20) dostarczenie pełnej i zgodnej z prawem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz  
z wszelkimi ewentualnymi uzgodnieniami, 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

 
7. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 
1) Prace należy wykonać zgodnie z projektem.  
Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz 
Inspektora Nadzoru. 
2) Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego 
geodety, a w razie konieczności geologa i hydrologa. 
3) Kolorystyka materiałów winna być każdorazowo uzgadniana z Inwestorem. 
4) Wykonawca wykona wszelkie prace związane z odwiertami zgodnie z obowiązującym 
prawem a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5) Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności 
publicznej w tym obiektów sportowych i wymagań związków sportowych. 
6) Obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza 
zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż. 
oraz przepisami sanitarnymi. 
7) Zamawiający uzgodni ostateczną kolorystykę elewacji oraz elementów wnętrz na etapie 
realizacji na podstawie próbek materiałów przedstawionych do akceptacji przez Wykonawcę. 
8) Inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie  
z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora. 
9) W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie 
okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. 
10) W toku prowadzenia robót należy zapewnić bezkolizyjną pracę mediów zasilających inne 
obiekty Zamawiającego. 
11) Wszelkie przepięcia, przełączenia, podłączenia powinny być uzgadniane i zgłaszane  
z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającemu. 
12) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień,  
w odniesieniu do ewentualnych utrudnień, mogących pojawić się w związku z prowadzonymi 
robotami takich jak zamienna organizacja ruchu (zgłaszana z oznakowaniem, na czas 
prowadzenia robót, utrzymanie i jej likwidację). 
13) Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robót. 
14) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane  
w dokumentacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót 
objętych projektem. 
15) Zamawiający będzie organizował i zwoływał sukcesywne i cykliczne narady na budowie 
(forma zgłoszeń: pisemna lub telefoniczna lub faks lub elektroniczna). 
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16) Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami 
dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektami 
należy przyjmować, że wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót wynikające  
z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu 
zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu, 

 
8. Informacje dodatkowe: 
 
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie wymagał uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. Wykonawca w/w harmonogramie wskaże terminy realizacji poszczególnych 
etapów inwestycji. 
2) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie, przewidziane prawem kwalifikacje 
zawodowe (uprawnienia budowlane) dla kierowników robót branżowych. 
3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zmianami) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 
459). 
 
9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych 
postanowieniach umowy (w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). 
 
10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby wykonawca lub 
podwykonawca zatrudniał przy realizacji zamówienia pracowników fizycznych oraz 
operatorów sprzętu budowlanego na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze 
zm.). 
  
11.  
1) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym 
nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za 
zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa  
w pkt 10 SIWZ.  
Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
z Pracownikami świadczącymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 
3) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności wskazane 
w rozdz. 10 SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do 
SIWZ wzorze umowy. 
 
 
 
12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 
13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.12.2017 r. 
2. Rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania 

umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 
1 pkt 12-23  i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8  ustawy Pzp. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 
SIWZ;  
2)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  warunek ten zostanie spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową  
w wysokości co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych). Wartości 
podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca 
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP; 
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
roboty budowlane, z których: 
- co najmniej 1 obejmowała swoim rodzajem budowę, przebudowę lub rozbudowę 
obiektu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia tj. obiektu sali sportowej lub 
obiektu sali wielofunkcyjnej, bądź budowy, przebudowy, rozbudowy innych obiektów  
o kubaturze nie mniejszej niż 3 500,00 m 3 (budynki wielorodzinne, hale, itp.)  
- co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych  
o  wartości łącznej nie mniejszej 1.500.000,00 zł brutto, w tym jedno zamówienie  
o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te 
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zostały wykonane należycie.  Informacja powinna zawierać potwierdzenie ich wykonania 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowości ich ukończenia. Dowodami mogą 
być w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane; 
b) w zakresie dysponowania osobami: 
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do pełnienia 
funkcji kierownika budowy, która pełniła funkcj ę kierownika budowy na co najmniej 1 
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów  
o kubaturze nie mniejszej niż 3 500,00 m 3 (budynki wielorodzinne, hale, itp.) ; 
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane                    
(Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1278)lub 
odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej 
obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W 
przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z 
których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.) 
 
3. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 powinno być złożone w formie 
oryginału. 
 
4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 22a ust. 5 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. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne , zawodowe , sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na 
zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
odpowiednio innych podmiotów lub własne. 
6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 USTAWY PZP 

 
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp : 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) 
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 2016 r. poz. 2171 ze zm.) 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15, 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. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia  
– załącznik nr 1a do SIWZ.  
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu; 
2) aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – załącznik nr 1b do SIWZ.  
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2  składa każdy z 
wykonawców osobno.  
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 
4) W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawca winien dołączyć do oferty 
zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 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; 
3) 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; 
Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć 
należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki 
cywilnej osobno 
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić 
inny dokument, który w opinii Zamawiającego w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku); 
6) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 a SIWZ – zał. nr 1c 
do siwz; 
7) wykazu osób, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 b SIWZ wraz z  informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 1d do siwz; 
8) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 
kierowniczej wykonawcy - zał. nr 1e do SIWZ. 
 
3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 Rozdz. 6 SIWZ przedstawi w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.  
 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 
1) pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 
2) pkt 1,2,3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
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, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 
ppkt a) oraz w ust. 4 pkt 2 ppkt b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  
6. 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 ust. 4, 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. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się. 
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,               
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
11. Jeżeli jest 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 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
13. Wyżej wymienione dokumenty  mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", 
opatrzone datą ich potwierdzenia oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej tego 
potwierdzenia.  Oświadczenia woli winny zostać złożone w formie oryginału.  
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez wykonawcę. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
Pytania i wszelka korespondencja powinna być kierowane na adres siedziby Zamawiającego:  
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.  
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem (87) 424 10 50 lub drogą 
elektroniczną um@orzysz.pl 
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2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami 
są: 
− Urszula Myka–Naczelnik Wydziału Pozyskiwana Środków, Strategii i Rozwoju, e-mail: 
urszula.myka@um.orzysz.pl 
− Patrycja Ostrowska– Inspektor- e-mail: patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl; 
− Agnieszka Cąkała – Naczelnik wydziału inwestycji, gospodarki komunalnej, rolnictwa  
i ochrony środowiska e-mail: agnieszka.cakala@um.orzysz.pl 
 
3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa powyżej.  
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana 
jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (www.bip.orzysz.pl) w zakładce 
Przetargi. 
 

8. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium  
w wysokości 35 000,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 
- pieniądza, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz 
nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 do upływu terminu składania ofert.  
W tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz dopisek Wadium – przetarg 
nieograniczony – Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki 
przeznaczonej na świetlicę wiejską.  
Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione  
w terminie jeżeli wpłynie na konto UM w Orzyszu przed upływem terminu składania 
ofert. 
Uwaga: 
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl 
art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 
poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 
63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika 
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obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza 
to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia 
przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 
 
4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed złożeniem oferty w 
Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 4, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU”  do 
Wydziału Pozyskiwania Środków, Strategii i Rozwoju pok. nr 12 lub „ORYGINAŁ”  w 
odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę przetargową Wykonawcy.  
W przypadku, gdy „ORYGINAŁ”  zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty 
Zamawiający nie będzie mógł  zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zwrócić dokumentu, ponieważ  stanowił on będzie integralną część oferty.  
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 
7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a 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. 
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje, na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 7b Pzp, odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego. 

 
 

9. Termin związania z ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
A. Przygotowanie oferty 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć ofertę 
na formularzu ofertowym Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 nr do SIWZ 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona  
w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne 
informacje wymagane SIWZ Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków 
własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników 
opracowanych przez stronę Zamawiającą. 
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub 
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe 
dokumenty wymagane przez SIWZ, w tym kopie poświadczone za zgodność  
z oryginałem muszą być czytelnie podpisane, nie koniecznie przez osobę/y 
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi 
być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono 
notarialnie. 
7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się: 
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach 
przedsiębiorstw,  
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, 
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie 
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 
Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie 
oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
8. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być czytelnie podpisane przez 
osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 
 
B. Oferta wspólna - konsorcjum 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do 
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ 
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
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a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w rozdziale 6  ust. 1 SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców osobno; 
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 2 wykonawca winien przedłożyć 
dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1-4 dotyczące każdego 
partnera konsorcjum osobno; 
c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 12 składa każdy z wykonawców osobno; 
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik 
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie; 
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie 
z jej postanowieniami; 
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) 
podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. 
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność  
z oryginałem poświadczono notarialnie. 
 
C. Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
2.  W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się następujące 
zasady. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu 
powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
4. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń lub 
sprzeciwu przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej 
mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących 
przypadkach: 
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej 
wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
c) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 
Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie 
przetargowej Wykonawcy; 
d) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 
kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których 
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wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; 
e) umowa podwykonawcza określa wymagalność zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy w sposób inny (wymagalności) / dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej 
umowie; 
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od 
Zamawiającego za wykonany zakres robót; 
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad 
określonych w niniejszej umowie; 
h) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w 
przypadku gdy zostały określone); 
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym 
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia 
faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę 
wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 
k) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
l) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy 
5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej 
przez Zamawiającego  nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w 
terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub 
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 
7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 
8. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi  projekt 
zmiany umowy z podwykonawcą  lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.   
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której 
przedmiotem  są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
11. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji 
udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym 
podwykonawcom. 
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13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą. 
15. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, 
aneksów Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie przez kancelarię urzędu Zamawiającego 
(ul. Giżycka 15, Orzysz) – Punkt Obsługi Interesanta - pok nr 4. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miejski w Orzyszu,  
ul. Giżycka 15,  
12-250 Orzysz,  
Punkt Obsługi Interesanta (pok. 4),  
w terminie do dnia 27.04.2017 roku, do godziny 12:00.  
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego.  
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
"ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty wycofywanych ofert nie będą 
otwierane. 
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
6. 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 
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oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski w Orzyszu,  
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz oraz opisane: 
 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 
ewentualnie 
pieczątka 

 Urząd Miejski w Orzyszu 
ul. Giżycka 15 
12-250 Orzysz 

OFERTA 
Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na 

świetlice wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce 
Nie otwierać przed 27.04.2017 roku, do godziny 12:00 

 
 
8. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski           
w Orzyszu, Sala Posiedzeń ( parter, pokój nr 1) dnia 27.04.2017 r., o godzinie 12:15.  
9. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia 
ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
 

12. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu 
przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług  (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub 
usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia.  
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania 
ofertą). 
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
przedmiaru robót, dokumentacji budowlanej i STWiOR, jak również następujące koszty: 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 
związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z 
jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania 
w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w 
trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z 
ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. 
5. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 
miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie. 
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6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
7. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę traktowana będzie jako ryczałtowa. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 
 
2. Kryterium oceny ofert:  

Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia). 

2.1 CENA  - 60% 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg 
wzoru: 
 

   Cena najniższej oferty (zł) 

CENA  = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60% 

     Cena oferty badanej (zł) 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt. 

2.2 OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI – 20 %  

Przy ocenie dodatkowej gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 
najdłuższy okres dodatkowej gwarancji, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
 

             Okres dodatkowej gwarancji badanej oferty  

OKRES 
DODATKOWEJ 
GWARANCJI =  

---------------------------------------------------------------------------------- x 
100,00 pkt. X 20% 

      Najdłuższy zaoferowany okres dodatkowej gwarancji 
 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium OKRES DODATKOWEJ 
GWARANCJI to 20 pkt. 
 
Przy czym: 
a) Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesięcy. 
b) Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy. 
c) Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 72 miesięcy (okres podstawowej 
gwarancji + okres dodatkowej gwarancji). 
d) Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach. 
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e)  W przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji uznaje się że 
Wykonawca oferuje 60 miesięcy gwarancji podstawowej. 
 

2.3 Skrócenie terminu wejścia na budowę – 20% 

Ocenie będzie podlegała zaoferowana liczba dni skrócenia terminu wejścia Wykonawcy na 
budowę, określonego w rozdziale 4 ust. 2 SIWZ t. 21 dni przy czym maksymalna ilość dni 
skrócenia terminu wejścia na budowę nie może przekroczyć 14 dni.  
Przykład: Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie skrócenie terminu wejścia na budowę o 5 dni  
to w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej termin ten będzie liczony 21 dni - 
5 dni = 16 dni tj. Wykonawca będzie zobowiązany wejść na budowę w terminie 16 dni 
liczonych od dnia podpisania umowy (np. przy dacie podpisania umowy 27.03.2017 r. 
Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na budowę do dnia 12.04.2017 r.).   
Punktacja będzie przyznawana wg następującego wzoru: 

 

   Ilość dni skrócenia terminu wejścia na budowę oferty badanej 

SKRÓCENIE 
TERMINU 

WEJŚCIA NA 
BUDOWĘ = 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
x 100,00 pkt. X 20% 

  Największą zaoferowaną ilość dni skrócenia terminu wejścia na 
budowę 

 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium SKRÓCENIE TERMINU 
WEJŚCIA NA BUDOWĘ to 20 pkt. 
 
Przy czym: 
a) Zamawiający ustala podstawowy termin wejścia na budowę, który wynosi 21 dni. 
b) Zamawiający ustala maksymalny termin skrócenia terminu wejścia na budowę, który 
wynosi 14 dni. 

c) Skrócenie terminu wejścia na budowę powinien zostać podany w dniach. 
d) W przypadku braku wskazania skrócenia terminu wejścia na budowę: 
- uznaje się że Wykonawca wejdzie na budowę w terminie 21 dni od dnia podpisania 
umowy. 

- Wykonawca otrzyma 0 pkt 
 

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium 
„CENA”, ilo ści punktów przyznanych w kryterium „OKRES DODATKOWEJ 
GWARANCJI” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium: „SKRÓCENIE TERMINU 
WEJŚCIA NA BUDOWĘ”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w kryterium „CENA” + pun kty uzyskane w 

kryterium  „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI” + punkty uz yskane w kryterium 

„SKRÓCENIE TERMINU WEJ ŚCIA NA BUDOW Ę”  

4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla 
się w górę. 
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5. Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o: 
1) 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, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) 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, 
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o 
której mowa w ust. 3 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie (www.bip.orzysz.pl) w zakładce 
„Przetargi” oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust.1. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca musi wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie. 
2. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

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

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

z dnia 9. Listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na 
konto bankowe Zamawiającego w Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy o/ Orzysz 
nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał 
dokumentu) należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Pozyskiwania 
Funduszy, Strategii i Rozwoju, pok. 12 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.  
 
 

16. 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 

 
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do 
niniejszej SIWZ.  
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli 
służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie 
oraz na następujących warunkach: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie  
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca 
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
4)  łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 
roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie,  
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4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie 
oraz na następujących warunkach: 
 1) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia  w wyniku dokonanego 
obmiaru robót, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 6  umowy.  W takim przypadku przewiduje się 
zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy; 
2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, 
w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia.  W takim przypadku 
przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do ograniczenia 
przedmiotu zamówienia  zgodnie z § 7 ust. 8 umowy; 
3) zmianę zakresu rzeczowego  poprzez zaniechanie niektórych robót (na podstawie 
wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w 
trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie 
pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania 
robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w 
kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju 
rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego 
elementu, który to obmiar potwierdzony będzie Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.  
4) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli: 
-  z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na   intensywnych 
opadach deszczu, gradu, śniegu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 
panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą 
starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich 
realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie 
innych prac  oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.  
- z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ; przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, 
obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to 
czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, 
terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy 
z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 
podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory 
roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 
W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi 
okolicznościami okres; 
b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie 
Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 
 
d)  zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
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e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; 
f) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy, 
g) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; 
h)  wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 
przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; 
i) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
5) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 
6) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych 
mających wpływ na wykonanie zamówienia, 
7) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes 
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 
8) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych 
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania 
według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, 
byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji 
projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; 
dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę 
terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania  
i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną 
wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz 
wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie 
określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót 
budowlanych, 
9) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych,  
w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach 
korzystniejszych dla Zamawiającego, 
10)  zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające  
z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
11) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za 
uzasadniające zmianę terminu. 
12) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 
szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna 
została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, 
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z 
wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 
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podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory 
roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
c)  zakresu robót  w związku z robotami zamiennymi, o których mowa w § 7 ust. 4-5 umowy, 
d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,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, 
e) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy 
poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone 
art. 647' k.c. 
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 
przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 
 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia  odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł  zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie  jego kopii nastąpiło przed  upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej 
6. Terminy wniesienia odwołania: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku  
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gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 
11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 
 

18. Opis części zamówienia 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
19. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, oferty 

wariantowe 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
20. Aukcja elektroniczna 

 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji 
elektronicznej. 

 
21. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym 

1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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2. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie, z tymże w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy może odbyć się tylko 1 częściowy odbiór ( np. po protokolarnym 
odbiorze budynku w stanie surowym zamkniętym) oraz końcowy odbiór robót.     

 
22. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 

 

 

 
23. Postanowienia końcowe 

 
Zasady udostępniania dokumentów  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) 
oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 

 
24. Załączniki 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz oferty (zał. Nr 1) z załącznikami (zał. Nr 1a – 1f) 
2. Ogólne warunki umowy (zał. Nr 2) 
3. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (zał. nr 3) 
4. Dokumentacja projektowa 
5. Przedmiar robót 
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

 
 

              Burmistrz 
(-) Zbigniew Włodkowski 

 
 
 


