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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:            
Gmina Murów 
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, 
tel. 077) 421-40-34, fax 077) 421-40-32,  
Adres strony internetowej: www.murow.pl, Adres e-mail: kierownik@murow.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.   
z 2019r. poz. 1843 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP” oraz aktami wykonawczymi do 
tej ustawy. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć, 
że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych, 
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosowane będą 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U.                 
z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) – jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie wraz z przebudową budynku dworca PKP              

i wieży ciśnień zlokalizowanych w Murowie przy ul. Dworcowej 3, na działce ewidencyjnej 
nr 306/2 z karty mapy 2, w ramach przywrócenia sprawności technicznej wybranych 
elementów rozpatrywanego budynku. 

Roboty budowlane w zakresie prac wewnętrznych dla budynku dworca PKP polegają 
na: 

 demontażu elementów wyposażenia ruchomego i stałego,−demontażu istniejącego 
zadaszenia na konstrukcji stalowej, 

 demontażu istniejących krat okiennych zewnętrznych, 

 skuciu istniejących tynków wewnętrznych,−zszyciu rys konstrukcyjnych, 

 demontażu stolarki drzwiowej i okiennej, 

 renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonaniu wtórnej izolacji poziomej ścian fundamentowych –metodą iniekcji 
ciśnieniowej, 

 wymianie istniejących posadzek na gruncie, 

 wykonaniu nowych ścian działowych murowanych z bloczków z betonu komórkowego, 

 wykonaniu przemurowań istniejących ścian cegłami pełnymi ceramicznymi, 

 remoncie i konserwacji istniejących elementów konstrukcji drewnianych, 

 wykonaniu stropu ceramicznego gęstożebrowego, 

 wykonaniu sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy GK, 

 wykonaniu nowych wypraw tynkarskich, 

 wykonaniu nowych powłok malarskich, 

 wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych, 

 montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 

 montażu schodów strychowych, 
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 zabezpieczeniu okien przed obserwacją – zakres zgodny z opracowaniem rysunkowym, 

 wykonaniu elementów identyfikacji wewnętrznej budynku, 

 wymianie parapetów wewnętrznych, 

 montażu wycieraczek wewnętrznych, 

 montażu systemowych krat okiennych i drzwiowych wewnętrznych, 

 montaż wyposażenia ruchomego, 

 renowacji istniejących schodów i stopni kamiennych (zewnętrznych), 

 wymianie oświetlenia wraz z okablowaniem, wymianą instalacji wody, kanalizacji, co 
oraz wykonaniu nowej wentylacji  mechanicznej, klimatyzacji. 

 
Roboty budowlane w zakresie prac wewnętrznych dla budynku wieży ciśnień polegają 
na: 

 demontażu elementów wyposażenia ruchomego i stałego, 

 demontażu istniejącego pokrycia dachowego, 

 demontażu warstw stropowych, 

 skuciu istniejących tynków wewnętrznych, 

 zszyciu rys konstrukcyjnych, 

 demontażu stolarki drzwiowej i okiennej, 

 renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonaniu wtórnej izolacji poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji 
ciśnieniowej, 

 wykonanie posadzek na gruncie, 

 remoncie i konserwacji istniejących elementów konstrukcji drewnianych i metalowych, 
 wykonaniu nowego pokrycia dachowego, 

 wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

 wykonanie płotków śnieżnych, 

 wykonaniu nowych powłok malarskich – dot. elementów metalowych i drewnianych, 

 wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych, 

 montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 

 montaż wyposażenia ruchomego i stałego, 

 wykonaniu instalacji elektrycznej, 

 remoncie trzonu kominowego / wykonanie wentylacji grawitacyjnej. 
 
Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac zewnętrznych polegają na: 

 wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych, 

 wykonanie rozbiórek istniejących krawężników oraz obrzeży chodnikowych, 

 demontaż istniejących wpustów drogowych – sztuk 5, 

 demontaż części ogrodzenia (panele stalowe na cokole betonowym), 

 demontaż budynków gospodarczych; 

 wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje – zakres 
zgodnie z opracowaniem rysunkowym, 

 montaż w miejscu zdemontowanych nowych wpustów drogowych, 

 montaż nowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych, 

 wykonanie nowych podbudów pod ciągi piesze oraz zjazdy, 

 wykonanie remontu doświetli okien piwnicznych od strony ulicy Dworcowej, 
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 wykonanie nowych nawierzchni dla dróg, zjazdów i chodników, 

 remont studni, 

 wykonanie odtworzenia istniejących schodów terenowych, 

 wykonaniu opaski z płukanych otoczaków wraz z obrzeżem i membraną przeciw 
przerostową (geowłóknina) – zakres zgodnie z opracowaniem rysunkowym, 

 montażu ławek, stojaka na rowery i koszy na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów 
monolitycznych, 

 założeniu nowych i rekultywacja istniejących trawników po zakończeniu prac 
budowlanych, 

 montażu systemowych wycieraczek zewnętrznych. 
 

Szczegółowy zakres robót jest określony w projekcie budowlanym zamiennym, 
opracowanym przez Pracownię Konstrukcyjno - Architektoniczną VisKon 3D Szymon Radlak 
z siedzibą przy ul. o. Feliksa Kosa 8B, 45-940 Opole – opracowanie zbiorowe z 15 
października 2019 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej. 

Na realizację przedmiotowego zadania została wydana decyzja  nr 353/2016 Starosty 
Opolskiego z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenia na budowę , zmieniona decyzją Starosty Opolskiego z dnia 10 października 2018 
roku.  
 
2. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, 
że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 
mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 
Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych 
robót koniecznych do wykonania  wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 
Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów 
rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu 
oraz SST.  

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
opracowania: 
1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu), 
2) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego, 
3) innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji 

kontraktu oraz specyfikacji technicznych, 
4) harmonogramu rzeczowo- finansowego, 
5) kosztorysów ofertowych (przed podpisaniem umowy -  Wykonawca nie ma obowiązku 

załączenia kosztorysów ofertowych do oferty). 
Koszt powyższych opracowań obciąży Wykonawcę robót. 
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4. Informacje dodatkowe: 
1) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków 
terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; 
koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający informuje 
jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ              
w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. 

2) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących 
się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac  budowlanych 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

3) Wykonawca zobowiązany jest na 5   dni przed podpisaniem   umowy do opracowania 
i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kwoty 

przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy, 
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie                      

z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 1 kpl., 
5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej budowy, 
6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów 

pozwalających na zakończenie robót i/ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 
danego zakresu robót, 

7) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi                 
w projekcie budowlanym, 

8) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy 
wymagają sporządzenia takiego planu, 

9) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami              
z tym związanymi, 

10) Wykonawca zabezpieczy i zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań w budynku 
dworca PKP przez cały okres trwania budowy, 

11) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku 
na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz 
urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów           
i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

13) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach 
niniejszej umowy. 
 

5. UWAGA - DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5.1. Roboty ogólnobudowlane 
Techniczny sposób wykonania stropu RECTOR lub równoważnego: 

a) Na etapie realizacji robót budowlanych zaleca się wykonanie częściowej rozbiórki 
istniejącego pokrycia dachowego z papy na deskowaniu pełnym (nad 
projektowanym stropem) wraz z jego odtworzeniem (roboty towarzyszące należy ująć 
w ofercie cenowej Wykonawcy) po zakończeniu robót budowlanych związanych                
z wykonaniem systemowego stropu gęstożebrowego. 
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b) Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem stropu np. RECTOBETON 
lub równoważnego należy wykonać naprawę istniejących ścian murowanych. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować się do zaleceń zawartych w 
opisach technicznych i części rysunkowej opracowania projektowego. 

c) Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych 
szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją projektu. Standardowo do wykonania systemów stropowych RECTOR 
należy użyć: 

• podpory montażowe (słupki i rygle) systemowe lub inne,  
• deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,  
• rusztowania pomocnicze,  
• piła do docinania pustaków lub belek,  
• żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków,  
• sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich. 
d) Zwracamy uwagę, że dobór właściwej i zgodnej z przepisami BHP technologii 

wykonania systemowego stropu np. RECTOBETON lub równoważnego leży po 
stronie Wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych. Na przedmiotowe 
zadanie należy opracować Plan BIOZ. 

e) W załączeniu instrukcja montażu stropu systemowego np. RECTOBETON. 
f) Nad pomieszczeniami 1.8 i 1.9 nie projektuje się wykonania systemowego stropu 

np. RECTOBETON lub równoważnego. 
5.2. Roboty drogowe 

a) Wszelkie koszty związane z zamknięciem drogi, zajęciem pasa drogowego na czas 
prowadzenia remontu nawierzchni drogowej, wykonania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń ponosi Wykonawca. 

b) Kategoria ruchu dla remontowanej nawierzchni asfaltowej – KR 3.   
 
6. Wspólny słownik zamówień CPV:  
1) 45000000-7 Roboty budowlane  
2) 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
3) 45100000-8- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
4) 45111000-8- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
5) 45111000-9- roboty w zakresie burzenia 
6) 45111220-6- roboty w zakresie usuwania gruzu 
7) 45200000-9- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
8) 45262310-7- zbrojenie  
9) 45262311-4- betonowanie konstrukcji 

10) 45262400-5- wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
11) 45422000-1- roboty ciesielskie 
12) 45262500-6-roboty murarskie 
13) 45410000-4-tynkowanie 
14) 45400000-1-roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
15) 45430000-0-pokrywanie podłóg i ścian 
16) 45431000-7- kładzenie płytek 
17) 45442100-8- roboty malarskie 
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18) 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej 
19) 45421152-4- instalowanie ścianek działowych 
20) 45233220-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg 
21) 45112000-5- roboty w zakresie usuwania gleby 
22) 45112700-2-roboty w zakresie kształtowania terenu 
23) 45112710-5- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych        

 
7. Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. 
1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. 
2) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze 

umowy zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem 
określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż 
pierwotnie planowano. 

3) Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych 
niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. 

4) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym                                
w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu 
standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczącego 
danego elementu robót. 

5) Roboty zamienne mogą polegać min. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś 
elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych, w stosunku do 
dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i/ lub materiałów budowlanych. 

6) Roboty zamienne mogą wynikać: ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, lub 
przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa; z wad 
dokumentacji projektowej i STWiORB  jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od 
woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót konieczne i niezależne od woli 
stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

7) Ograniczenia  zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane) –
warunki: 
a) na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego po 

spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami 
zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych 

b) na skutek stwierdzenia wad dokumentacji projektowej i STWiORB, jeśli zmiany te 
będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych 
robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie                               
z Dokumentacją projektową, STWiORB i Przedmiarem robót. Wszystkie dokumenty 
opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się                 
i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 
swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich 
zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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9. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć                   
w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, 
interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i Przedmiar robót 

10. Przyjmuje się, że: 
1) przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje                         

o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 
jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za 
odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu 
wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 

2) jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne 
warunki o takim charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był             
w stanie przewidzieć o tym fakcie, niezwłocznie na piśmie  zawiadomić Zamawiającego. 

11. Rozwiązania równoważne: 
1) jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB  lub przedmiarze robót znajdują 

się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych lub 
produktów należy przyjąć, że zamawiający podają taki opis, dopuszcza zastosowanie 
innych produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne i jakościowe 
równoważne ze wskazanymi w dokumentacji, 

2) jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiar robót wskazywałby           
w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub 
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/ 
produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne 
nie  mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za 
zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem 
spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego               
i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne 
i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, materiałów/ 
produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
przedmiarze robót zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że 
dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie,  

3) urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą 
być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/ 
produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, 
technologie, urządzenia bądź materiały/ produkty gwarantujące realizację robót 
zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych             
i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz przedmiarze robót. Równoważne systemy, technologie, 
produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, 
produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych 
decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, 
uzyskać wymagane własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie 
wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje 
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się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego, 

4) zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji  technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 
pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi 
odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub 
równoważny”, 

5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów,  

6) obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 
wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 
Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, 
technologii, materiałów/ produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w 
SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty 
równoważne, 

7) w przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie 
technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/ produktów równoważnych 
Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, 
urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, 
STWiORB i przedmiarach robót. 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1) Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę i uzgodnienia z zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. Treść harmonogramu winna zawierać podział 
robót objętych przedmiotem zamówienia na wyodrębnione technologiczne części, które 
będą podlegały odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem ich wartości, określonych 
na podstawie kosztorysu ofertowego, dostarczonego Zamawiającemu najpóźniej na 5 
dni przed podpisaniem umowy. 

2) Najpóźniej na pięć dni przed podpisaniem umowy Wykonawca ma przesłać 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. 

13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
1) Zamawiający  wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  
a) roboty ogólnobudowlane i montażowe, 
b) roboty związane z wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania, 
c) roboty związane z instalacją elektryczną, 
d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że osoby wykonujące czynności 
opisane w pkt. 1) będą zatrudnione na umowę o pracę. 
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3) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony             
w art. 22 §1 i 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1320), o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie 
działalności. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi 
geodezyjne. 

4) Obowiązek określony w pkt. 1) dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

5) Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób,                 
o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji 
z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr  9 do SIWZ. 

14. Gwarancja 
1) Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert.  
2) Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) 

do 72 miesięcy (termin maksymalny). 
3) Okres rękojmi będzie równy zaproponowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6. 
18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w następujących terminach: 
1. zakończenie robót budowlanych - do dnia 31 marca 2021 r. 

2. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 14 maja 
2021r. 

 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 
obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać                
w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 
złotych). 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeśli: 

 Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie 
budynków użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto 
(słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się 
Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie 
spełniają powyższy warunek. 

 Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg na kwotę co 
najmniej 50.000,00zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 

 Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, które spełniają następujące warunki:  
o kierownik budowy–posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej;  
o kierownik robót w specjalności sanitarnej –posiadający uprawnienia budowlane 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych, 

o kierownik robót w specjalności elektrycznej –posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 

o kierownik robót w specjalności drogowej -posiadający uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.             
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.  

 UWAGA: Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna 
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie 
z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1186 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
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 Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne                  
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                          
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm). 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 
V. ust. 1. pkt. 2) lit. b-c 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,  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdz. V. 
ust. 3. 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 i ust. 5 pkt. 1 oraz 8 ustawy PZP. W celu oceny, czy wykonawca 
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający zażąda dokumentów, określających: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą 
winien złożyć pisemne (oryginał) zobowiązanie/oświadczenie innych podmiotów do 
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór 
stanowi załącznik nr 4) - zobowiązanie to musi być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                       
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                  
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu będzie korzystał                                   
z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia                  
w pierwszej kolejności do dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
1) Procedura ta polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie 

będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie będzie badał 
wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców.  

2) W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych                
w niniejszej SIWZ.  

3) Po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), 
dokona podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wstępne, a następnie zażąda 
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. 

 
 
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą 

okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 ustawy PZP, tj.:  
1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku                
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 814) 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 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020r. poz. 1228),  
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2) Wykonawcę 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 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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 spłat tych 
należności. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA. 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  
braku podstaw do wykluczeniu, Zamawiający  żąda dołączenia dołącza do oferty – wzór 
formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - aktualnych na dzień składania ofert – 
następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie                              
z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 
3) Dowód wniesienia wadium, 
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 
wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale 
lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                       
o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem, 

6) w przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał 
pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostepnienia 
swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem 
zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), 

7) dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną 
oraz, że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian 
zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń 
równoważnych. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia            
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                     
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                      
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                           
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
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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 oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia, 
są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania 
poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji 
zamówienia. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym 
przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym spółki cywilne): 

1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 
Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 

2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i 
na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji              
i konsumentów Dz. U. z 2020r. poz. 1076). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 
występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa 
każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                 

w postępowaniu: 
a) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), 

b) 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 
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 – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 
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c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowalnymi , 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 zasobami-wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ, 

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczeniu               
z postępowania: 
a) 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, Uwaga: W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia 
ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do: Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; Podmiotu którego zasobami dysponował 
będzie Wykonawca realizując zamówienie; Podwykonawcy, któremu Wykonawca 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 
którego zdolnościach Wykonawca polega. 

b) 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, 

c) 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, 

d) Oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,             
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) według wzoru określonego w załączniku nr 7 
do SIWZ,  

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej 
polskiej: 
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. ust. 6 
pkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo 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 –
dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3) 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 pkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

4) 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. 

8. Podwykonawstwo. 
1) Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale Podwykonawców, 
2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem nazw Podwykonawców. Wskazanie 
niniejszego nastąpi poprzez załącznik nr 1 do SIWZ (art. 36b ust. 1 ustawy PZP);                 
w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia 
podwykonawcom , należy wpisać adnotację –nie dotyczy; w przypadku gdy w chwili 
składania oferty Wykonawca nie jest pewien czy powierzy realizację części zamówienia 
podwykonawcom lub nie są znane jeszcze firmy podwykonawców, należy wpisać 
adnotację –obecnie niesprecyzowany/ nieokreślony, 

3) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał-o ile są już znane, nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia, 

4) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż 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, 
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5) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy              
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

6) w przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom, 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oraz w dostarczonym przed 
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo-finansowym dokładnie tej części 
zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy, 

7) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

8) Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców zawarte są we wzorze umowy 
(załącznik nr 9 do SIWZ). 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                         

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                        
Z WYKONAWCAMI: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), adres: 
Urząd Gminy w Murowie,  
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 

2) za pośrednictwem posłańca – adres siedziby tymczasowej Zamawiającego tj. 
budynek SZKOŁY w ZAGWIŹDZIU, ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, 

3) osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty) - adres siedziby tymczasowej 
Zamawiającego tj. budynek SZKOŁY w ZAGWIŹDZIU, ul. Lipowa 68, 46-030 
Zagwiździe, 

4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 344), adres 
skrzynki e-mail: kierownik@murow.pl  

5) faks – numer 77) 421-40-32 
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń                  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz 
pełnomocnictw.  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. ZP.271.7.2020. W przypadku przesyłania 
wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie maila również wpisać nr 
sprawy tj. ZP.271.7.2020. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Zamawiający zaleca przesyłanie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ drogą 

elektroniczną w formie skanu podpisanego dokumentu oraz w pliku edytowalnym - 
nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą. 
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8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 31 sierpnia 2020r.), 
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.  

9. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,               
o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 8. niniejszej SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający informuje, że przed terminem składania ofert nie będzie indywidualnie 
udzielał odpowiedzi czy wyjaśnień dotyczących SIWZ wykonawcom, którzy tego żądali. 
Wszystkie zmiany, wyjaśnienia, uzupełnienia na równych zasadach będą udostępniane 
jedynie na stronie internetowej wskazanej w niniejszej SIWZ oraz gdy będzie to 
konieczne (art. 12a), także zmiany w treści SIWZ w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Oferta winna być zabezpieczona WADIUM w wysokości 16.000,00 (słownie: szesnaście 

tysięcy złotych), 
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert czyli w terminie do 

dnia 7 września 2020r. do godziny 14:30. Termin ten, będzie uważany za zachowany, 
gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy PZP. zostanie 
wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym 
rachunku przed upływem terminu składania ofert.   

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu na konto Zamawiającego w:                 

Bank Spółdzielczy Łubniany 
Numer konta: 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299).  

4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale 
złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki 
sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. 
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5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 
a) być wystawione na Zamawiającego tj. Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 
b) być wystawione do sprawy „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody                       

i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego 
zespołu dworca kolejowego w Murowie”, 

c) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym 
pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 

6. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b 
ustawy PZP. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, 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 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ustawy PZP. 
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca pozostaje 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 okresu 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 związania 
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. niniejszej 

SIWZ. 
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

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

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. 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. 

8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę i opatrzone datami ich wykonania. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, i oznakować w następujący sposób: 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
10. 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 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 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. 

11. 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. 

Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 
 

„Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” 
poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu 

dworca kolejowego w Murowie” 

nr sprawy: ZP.271.7.2020 
 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu  
7 września 2020r. o godz. 14:45" 
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12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez 
otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W przypadku oznaczenia oferty nie 
pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - 
Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie                             
w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały 
ujawnieniu. 

 
 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć: 

1) Osobiście w siedzibie tymczasowej Zamawiającego tj. budynek SZKOŁY                        
w ZAGWIŹDZIU, ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, 

2) Za pośrednictwem posłańca w siedzibie tymczasowej Zamawiającego tj. budynek 
SZKOŁY w ZAGWIŹDZIU, ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, 
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3) Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd 
Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów  

do dnia 7 września 2020r., do godziny 1430 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w rozdziale X. SIWZ.  

2. 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.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tymczasowej Zamawiającego tj. budynek SZKOŁY              
w ZAGWIŹDZIU, ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, w dniu 7 września 2020r.,                     
o godzinie 1445. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Przeprowadzenie otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu odbędzie się poprzez 

transmisję on-line na oficjalnym kanale Zamawiającego pn.: „Urząd Gminy w Murowie” 
na serwisie YouTube. Bezpośredni link do kanału: 
https://www.youtube.com/channel/UCVvI8HyvdzLUK-usqgSbm5g 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  

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.bip.murow.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. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy             

z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 
1830). 

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 kodeksu cywilnego) za 
realizację całego przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) w formularzu „ Formularz ofertowy” 
(zał. nr 1 do SIWZ).  

5. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie może 
jej zmieniać.  

6. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny 
ryczałtowej zamówienia. 

7. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po 
przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla 
się „w dół”.  
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8. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy 
do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów                   
i usług. Stawkę podatku VAT należy określić zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.            
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.). 

9. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                         
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów             
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  
 nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia mowy nie   
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

11. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt  
lub rozwiązać umowę. 

12. W związku z wyborem sposobu prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w formie ryczałtu, 
przedmiar stanowi element porządkujący, którego cel sprowadza się do ułatwienia 
Wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej. Za kalkulacje wynagrodzenia ryczałtowego 
na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku                   
z powyższym Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty kosztorysu 
ofertowego. 

13. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia                   
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi                         
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2177 ); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
Wykonawcy. 

15. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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16. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

17. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie ze wzorem  umowy załącznik nr 9 do SIWZ. 
18. Informacje  dodatkowe  

1) Cena objęta ryczałtem musi obejmować koszty wszystkich następujących po sobie 
czynności niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót                              
z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w szczególności                                  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, wzór 
umowy oraz zakres wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie objętych dokumentacją z uwzględnieniem wszystkich 
potencjalnych ryzyk ekonomicznych jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
umowy, a wynikających z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Tym samym w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty 
ewentualnych robót nieujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na 
sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące 
przepisy prawa oraz uwzględnić  

2) wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją 
zamówienia.   

3) Oprócz robót budowlanych kosztami będą również: 
a) wszelkie roboty przygotowawcze; 
b) zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy; 
c) utrzymanie placu budowy; 
d) kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną; 
e) koszty dokumentacji powykonawczej; 
f) wywóz nadmiaru urobku oraz koszty wysypiska; 
g) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych; 
h) koszty prób, badań, odbiorów, koszty uporządkowania terenu; 
i) innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu 

oraz ze specyfikacji technicznej; 
j) ubezpieczenie budowy; 
k) napraw urządzeń podziemnych /obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót, 
l) zużycie wody, energii elektrycznej oraz środków łączności; 
m) wszelkich dodatkowych robót , pomiarów i badań mogących wystąpić w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia , niewykraczających poza przedmiot zamówienia; 
19. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę ewentualnych błędów (wad) występujących 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych  lub przedmiarach robót 
Wykonawca powinien zgłosić zaistniały FAKT Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. 

20. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w  złotych 
polskich na podstawie odbiorów częściowych zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-  finansowym,  
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERZY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto (C) 60% 

2 Długość okresu gwarancji (G) 40% 

 
2. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg 

następujących zasad: 
1) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” (C) – stosowany będzie sposób 

obliczania wg wzoru: 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 

C = _____________________________________________________________  x  100 x 60% 
  cena brutto oferty badanej 

 
C  - liczba otrzymanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto 
60%  - waga kryterium 
100  - stały wskaźnik 

 
2) W zakresie kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty (G) - nie 

krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące - oferta, w której 
zaproponowany termin gwarancji, wyrażony w miesiącach liczonych od daty odbioru 
końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek, będzie wynosił 72 
miesiące otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, wg 
wzoru: 

zaproponowana długość okresu gwarancji oferty badanej  

G = _____________________________________________________________________________________  x 100 x 40% 
długość okresu gwarancji 72 miesiące 

 
G - liczba otrzymanych punktów w kryterium długość okresu gwarancji 
40%  - waga kryterium 
100  - stały wskaźnik  

 
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona 

przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą łączną liczbę 
punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert. wg wzoru: 

 
łączna liczba punktów LP = C + G 
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4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                           
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. 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. 

6. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
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 stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ 
4. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w  dostarczonym   harmonogramie rzeczowo -
finansowym dokładnie tej  części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie i w harmonogramie rzeczowo -finansowym, części 
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy, to jest zobowiązany 
przestrzegać przepisów zawartych w postanowieniach umowy, w zakresie 
podwykonawstwa. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na 5 dni  przed  
podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu: 

1) kosztorys ofertowy z podziałem na branże i z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od RiS; Kz- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R,S,Kp). 
Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w 
zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia 
robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów 
ofertowych do oferty. 

2) harmonogram rzeczowo – finansowy. 
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3) dokumenty dotyczące kierownika budowy i kierowników robót, a mianowicie: 

  oświadczenia o przyjęciu obowiązków na budowie w oryginale, 

  kserokopię uprawnień budowlanych – potwierdzone za zgodność z   oryginałem, 

  kserokopie zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego - potwierdzone za zgodność z oryginałem 

7. 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. W celu zapewnienia właściwej jakości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz 

zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu zamówienia 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; 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299) 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego:         
 Bank Spółdzielczy Łubniany,       
 Numer konta: 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 

4. 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. 
5. 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 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

6. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożonej w 
formie innej niż pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia 
odrębnie dla okresu rękojmi wartości 70% - zabezpieczenia oraz osobno dla okresu 
rękojmi na wartość 30% zabezpieczenia. 
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7. Jeżeli wybrany Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 
treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
Wszelkie istotne dla stron postanowienia umowy zawiera projekt stanowiący załącznik nr 9 
do SIWZ. 
 
XVII. ZMIANA UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy               

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę, 
2) zmiany mogą dotyczyć: 
a) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na 
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów;  

b) realizacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 
zmianą elementu robót budowlanych; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 
f) zmiany kolejności w terminach wykonywania robót; 
g) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; 
h) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od strony umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 
i) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 

 wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania 
uzgodnień, 

 wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań 
archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą 
umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, 
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 w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających 
z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń 
podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były 
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, 

 zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie 
okoliczności siły wyższej o okres niezbędny do usunięcia skutków siły wyższej 
zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac 
budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków 
atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji 
zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych 
i ich skutków 

 decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy 
instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do 
otrzymania  

 koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

 wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn, niezależnych 
od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

 prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie przedmiotu 
umowy, Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac 
na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru oraz 
Zamawiającym, 

j) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych jako zmiany korzystne z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 
użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, 
w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia i finansowania zadania dofinansowanego 
ze środków RPO WO, 

k) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia 
lub zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu 
zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami. 
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3. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt 
zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 
Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 

4. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami 
dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż 
pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, 
funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmiany materiałów przedstawionych w ofercie 
przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to 
np. okoliczności: 
a) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 
b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów 
technicznych, 

c) powodujące poprawienie parametrów technicznych. 
6. Zmiany mogą zostać dokonane jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; 
b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 
c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych 
przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych 
warunkach; 

d) siła wyższa; 
e) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót; 
f) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu. 

7. Podstawą obliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy 
zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt 3 oraz: 
a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe 

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 
większe niż średnie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót budowlanych lub 

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen 
jednostkowych robót budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 
termin wykonania robót budowlanych. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą, który zawiera: 

a) opis propozycji zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 
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9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

10. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby                        
z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 11 pkt a). 

11. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za 
wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 
b) niewywiązania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków 

wynikających z umowy; 
c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.). 
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z 
umowy. 

13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba 
musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na zmianę części 
zamówienia planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do części 
wskazanych w formularzu oferty, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia 
Podwykonawcom, lub zmianę Podwykonawcy, przy czym jeżeli ta zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu spełniania warunków 
udziału w postepowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. 

16. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł 
osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie do wykonania zamówienia 
samodzielnie.  

17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
2) Zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron 

umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 
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XVIII. 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 jak dla postępowań poniżej/powyżej 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. 
 

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁĄDANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
XX. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,               

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.  
 
XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ                                
Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
 
XXIV. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 
 
XXV. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXVI. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 

UST. 3a 
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP (zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę) zostały opisane w rozdziale III, ust. 12 niniejszej SIWZ. 
 
XXVII. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4. 
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
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XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘSCI ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część (części) 
zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem 
zakresu zadań zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) 
takiego podwykonawcy (podwykonawców). W przypadku nie złożenia stosownego 
oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać 
zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.  
 

XXIX. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a. 
Nie dotyczy. 
 
XXX. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
XXXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE 
ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, 
KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY. 

Nie dotyczy 
 

XXXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert                    
i łączna punktację; 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 
informacja zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające); 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                            
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postepowania. 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i d) na stronie 

internetowej www.bip.murow.pl 
3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu  
wyników przez Wójta Gminy Murów lub osobę przez niego upoważnioną i po upływie 
terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP. 
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4. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.  

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  
6. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania.  
7. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie lub faksem kopie protokołu.  
9. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących 

zasad: 
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.  
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów              

i informacji,  
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie 

czynność przeglądania,  
4) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji,  
5) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy – urzędowania. 
 
XXXIII.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wzór oświadczenia o baku podstaw do wykluczenia. 
4. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy. 
5. Wzór wykazu robót budowlanych. 
6. Wzór wykazu osób. 
7. Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 
8. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. 
9. Wzór umowy z kartą gwarancyjną i harmonogramem rzeczowo– finansowym  
10. Projekt budowlany  
11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
12. Przedmiar robót  
13. Instrukcja montażu stropu systemowego. 

 
XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Murów jest Wójt Gminy 

Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Murów jest Pani Kinga Milczarek, 
kontakt: kingamilczarek@bodo23.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy 
ZP.271.7.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm. ), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 
 
Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania: 
 
 
 

 
 ………………………………………… 

   Murów, dnia 21 sierpnia 2020r. 
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