
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego 

na: 

„Odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po pożarze będących w 

zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie robót budowlanych, 

elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty pomocnicze” 

 

nr sprawy: 3/2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M: 

 

       ………………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

Dnia……………..  2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 



 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice 
tel. 076 749 33 74 fax 076 749 33 70 

Godziny pracy: 7
30

-15
30

 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej: http://www.ptbs.com.pl  

Adres poczty elektronicznej: ptbs@ptbs.com.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

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

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po 

pożarze, będących w zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie robót 

budowlanych, elektrycznych, oraz roboty pomocnicze : 

1) w zakresie branży budowlanej: 

a) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 8, 

b) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 9, 

c) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 10, 

d) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 15 m 8, 

e) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 15 m 9,  

f) Klatka schodowa przy ul. Borówkowa 13, 

g) Klatka schodowa przy ul. Borówkowa 15, 

 

2) w zakresie branży elektrycznej: 

a) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 8, 

b) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 9, 

c) Lokal mieszkalny przy ul. Borówkowej 13 m 10. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w pkt III.1  stanowią Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne  

kod CPV 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w 

niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji przetargowej. Warunkiem zastosowania 

materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów 

technicznych i jakościowych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp. 

nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. 

Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne wyrobów i producentów należy traktować jako 

przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów pod warunkiem zachowania ich 

parametrów technicznych na poziomie zgodnym z dokumentacją projektową lub wyższym. 

6. Zamawiający wymaga aby wykonawcy udzielili minimum: 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 

miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres udzielenia gwarancji jakości i 

rękojmi za wady dłuższej niż wymagane 36 miesięcy stanowi kryterium oceny. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

http://www.ptbs.com.pl/
mailto:ptbs@ptbs.com.pl


8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6,  polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których 

ewentualny zakres został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu 

zamówienia. 

10. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia 

uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, tym samym nie wskazuje żadnych 

wymagań w tym zakresie. 

11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

13.  Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

14.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16. .Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
Rozpoczęcie : w dniu podpisania umowy,  

Zakończenie: wymagany termin realizacji - do 14.10.2016 r. (punktowany w kryterium „termin 

realizacji”).  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej,  jeżeli 

wykaże że: 

 dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia  budowlane określone przepisami prawa 

budowlanego upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej bez 

ograniczeń,  

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 

okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych wielobranżowych o wartości nie mniejszej niż 

50 000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem roboty budowlane, elektryczne prowadzone w 

istniejących budynkach. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. 

b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych,  

 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2. niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału określonych w pkt V.1.  ma charakter eliminacyjny. Do udziału 

w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w 



postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie oświadczeń oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej. 

 

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy PZP) 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający  wykluczy  wykonawcę na podstawie 

art. 24 ust. 5 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 

ustawy PZP z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP,  

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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;  

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujące dokumenty: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

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

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

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

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty – wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 – wg wzoru zgodnie  

z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujące dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 



2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 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 postępowaniu  – wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

SIWZ; 

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.  

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

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

mowa w rozdz. VI niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

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

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

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

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. poz. 1126). 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdz. VI.  

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 

10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

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

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku 

ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Polkowickie TBS Sp. z o.o. ul. Rynek 6, 59-100 

Polkowice. 

4. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę  

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ptbs@ptbs.com.pl,   a faksem na nr (076) 749 

33 70. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. 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.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 



mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach formalnych – Pani Anna Przybecka; tel 076 749 33 87  

2) w kwestiach merytorycznych – Pan Paweł Ruciński, Pan Zdzisław Zima; tel.  

076 749 33 85 

 

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. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą 

oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 

informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, z wyłączeniem pkt 

VI. 2 ppkt 2, zgodnie z którym 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;  

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.  

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę.  

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

7. Wykonawca nie poniesie kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. 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.  

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób:  

 

 

Polkowickie TBS Sp. z o.o. 

ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice 
„ Oferta w postępowaniu na odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po pożarze, 

będących w zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie robót budowlanych, 

elektrycznych, oraz roboty pomocnicze” 

nr sprawy: ZP-3/2016 
 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.08.2016 o godz. 10
30

" 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 86 ust. 2 oraz  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.  

12. 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. 

13. 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.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. 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”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 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.  

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania.  

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 



składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 

terminie otwarcia ofert.  

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 6 w Polkowicach, pok. 11 do dnia 

22.08.2016 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X 

SIWZ.  

2. Składanie ofert jak w rozdz. XI pkt. 1 odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. pkt.  1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 15, w dniu 22.08.2016 r., o godzinie 

10
30

.  

6. Otwarcie ofert jest jawne.  

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ptbs.com.pl informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach.  

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny: 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2. W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym 

określa ryczałtową cenę brutto Cb. Cenę tą należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej 

(kalkulacji ryczałtu) przy zachowaniu następujących założeń: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym.  

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie z zastrzeżeniem zapisów 

wynikających z §10 umowy.  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również koszty wynikające z utrudnień w prowadzeniu 

robót w sąsiedztwie czynnych ulic publicznych oraz istniejącej zabudowy, koszty wszelkich prac 

przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania 

placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i późniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia 

mediów i koszty ich zużycia, utrzymania zaplecza budowy, skutecznego i trwałego ogrodzenia 

placu budowy, utrzymywania porządku na placu budowy, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu 

zastępczego, opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, transportu zewnętrznego i wewnętrznego 

pracowników, materiałów i odpadów, deponowania na składowisku, oraz inne koszty wynikające z 

niniejszej umowy i dokumentów postępowania przetargowego także podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót  

4) Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zadania wynikające: 

 z dokumentów wymienionych w §1 ust.3 umowy, 

 z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

 z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy, 

 z zasad sztuki i wiedzy budowlanej, 

 z lokalizacji obiektu i warunków realizacji prac budowlanych, 

http://www.ptbs.com/


 z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń, 

 z przepisów bhp, 

 z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania 

należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy (w 

szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzonej ofercie, kalkulacji ryczałtu 

czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót stanowiących przedmiot umowy) oraz, że 

ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie robót są wystarczające do 

wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, 

że: 

 uwzględnił w cenie ewentualne korekty wynikające z robót pominiętych lub niedokładnie 

opisanych w dokumentach przetargowych a niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, 

 dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się  

z warunkami realizacji i, że wynagrodzenie z ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

kompleksowej realizacji umowy.  

4. Przyjmuje się, że cena zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy 

szczególne robót i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty  

i zobowiązania - bez możliwości wysuwania roszczeń finansowych i terminowych w stosunku do 

Zamawiającego.  

5. Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze Wykonawca uwzględnił 

w zakresie robót podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca 

uwzględnił w cenie ryczałtowej brutto. 

6. Cena ryczałtowa brutto Cb obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

7. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak 

również do ogólnej ceny oferty). 

8. Cenę brutto Cb należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 

9. W przypadku braku możliwości wyliczenia wartości brutto każdej pozycji oddzielnie, można 

podatek VAT doliczyć przy podsumowaniu całego kosztorysu (działów, rozdziałów itp.). 

10. Do oferty przetargowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kalkulację ceny. Wykonawca 

kalkulację musi przygotować w formie kalkulacji uproszczonej stosując poniższą tabelę: 

 

Lp. 1 Podstawa 

wyceny  

Opis 

pozycji 

przedmiaru 

robót *  

j.m. *  ilość*  Cena 

jednostkowa  

Wartość 

pozycji  

1  2  3  4  5  6  5x6  

 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium 1: Cena ryczałtowa oferty brutto: 60 % 

 

Cb = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) * 60% *100 

 

Kryterium 2: okres terminu realizacji : 5 % 

Ocenie zostanie poddany termin wykonania zamówienia zaoferowany przez wykonawcę przy założeniu 

że: 

Skrócenie terminu realizacji liczone jest w dniach, od wymaganego terminu realizacji, tj. 14.10.2016 r., 

Minimalna liczba dni skrócenia terminu realizacji wynosi 0 dni, tj. 14.10.2016 r. 

Maksymalna liczba dni skrócenia terminu realizacji wynosi 7 dni, tj. 07.10.2016 r. 

Oferty bez zadeklarowanej konkretnej daty realizacji zamówienia podanej w postaci (dzień, miesiąc, 

rok), będą podlegały odrzuceniu, 

Ocena punktowa oferty w danym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą: 



Pt= (T obliczana/T max) * 5%* 100 

 

Gdzie: 

Pt – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium, 

T max – najwyższa wartość w kryterium, 

T obliczana – wartość obliczanej ofert w kryterium 

 

Jeżeli złożona oferta w kryterium jest równa minimalnemu (wymaganemu) okresowi terminu realizacji, 

tj. do 14.10.2016r. – otrzymuje 0 punktów. 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia poniżej pożądanego terminu, tj. 07.10.2016r. lub wydłużenie 

powyżej wymaganemu terminu realizacji, tj. 14.10.2016r. spowoduje odrzucenie ofert jako niezgodnej 

z SIWZ. 

Oferty bez zadeklarowanej konkretnej daty realizacji zamówienia (dzień, miesiąc, rok) będą podlegały 

odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ. 

 

Kryterium 3: okres gwarancji : 35 % 

 

G=( Gbad / Gmax)*35%*100 

gdzie: 

G- ilość punktów przyznana danemu kryterium 

Gmax – maksymalny okres gwarancji  

Gbad – oferowany okres gwarancji  

 

Przy ocenie długości proponowanego terminu najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najdłuższy termin gwarancji przedmiotu zamówienia. Oferta o najdłuższej gwarancji - 35 

punktów, pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona według wzoru. 

Zamawiający zastrzega, że proponowany przez Wykonawcę termin gwarancji nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy (oferowane gwarancje powyżej 60 

miesięcy otrzymają taką samą ilość punktów jak gwarancja 60 miesięczna) 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Ocena oferty = Cb+Pt+G 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w ustawie i w SIWZ oraz jest ofertą z najniższą ceną oferty brutto (uzyska największa 

liczbę punktów).  

 

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  

 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 



dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia.  

 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) Pieniądzu na konto 21109021090000000550029044;  

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

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 

2 ustawy PZP.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 

bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 

30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach: 
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 



uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy  w następujących przypadkach: 

1) Termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie  

w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku :  

a) wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (wystąpienie ciągłych opadów, intensywnych opadów, temperatur poniżej 5
o
C 

itp.) trwających dłużej niż 5 dni uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie  

z wymaganiami technologii i norm budowlanych,  

b) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

realizację robót dodatkowych, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego.  

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji 

zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za 

realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robót 

będących przedmiotem umowy.  

4) Wartość robót nie wykonanych i odjętych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na 

podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu i ilości robót (zakresu 

rzeczowego) nie wykonywanych. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego 

odszkodowania.  

 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP 

 

XVIII. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia        Załącznik nr 1 

 

2. Przedmiary  robót (kosztorysy ślepe):      Załącznik nr 2 

1) Borówkowa 13-15 – naprawa mieszkań po pożarze z dnia 26.06.2016 r.  

2) Borówkowa 13-15 – naprawa klatek schodowych po pożarze z dnia 26.06.2016 r. 

3) Instalacje wnętrzowe w budynku mieszkalnym – mieszkanie Borówkowa 13/8 – branża elektryczna, 

4) Instalacje wnętrzowe w budynku mieszkalnym – mieszkanie Borówkowa 13/9 – branża elektryczna, 

5) Instalacje wnętrzowe w budynku mieszkalnym – mieszkanie Borówkowa 13/10 – branża 

elektryczna. 

 

3. Formularz ofertowy         Załącznik nr 3 

 

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  Załącznik nr 4 

 

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu         Załącznik nr 5 

 

6. Wykaz robót budowlanych        Załącznik nr 6 

 

7. Wykaz osób          Załącznik nr 7 



 

8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do  

tej samej grupy kapitałowej        Załącznik nr 8 

 

9. Wzór umowy         Załącznik nr 9 

 


