
   
 

 
PiPR.IV.041.5.38.2016 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

przebudowy części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie 
 
 

I.  Zamawiający: 
 
Powiat Pińczowski,              28-400 Pińczów ul. Zacisze 5 
tel. 41 35 760 01 fax. 41 35 760 07 
e-mail –   starostwo@pinczow.pl        
strona internetowa  www.pinczow.pl 
 

II.  Tryb udzielania zamówienia: 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2017 roku poz. 1579 z zmianami), zwanej dalej w skrócie „Pzp”.  

2. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11. ust. 8 ustawy pzp. 
3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust.1 ustawy - Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 Biuletyn Zamówień Publicznych, 
 strona internetowa Zamawiającego,  
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

5. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania uzyskał dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 7 ,,Sprawne usługi publiczne", Działanie 7.4,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej” w ramach projektu pn.” „ Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w 
których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie 
dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” objętego 
umową nr RPSW.07.04.00-26-0058/16-00. 

6. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania stara się pozyskać dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia; Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów 
realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w 
ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Pińczowie, poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej”. 

 
III.  Opis przedmiot zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy części halowej zespołu warsztatowego 

Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, na terenie nieruchomości 
użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb08. 

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: 
2.1. dokumentacji projektowej- projekcie budowlanym -  załącznik nr 8 SIWZ, 
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2.2. uzupełnieniu do projektu budowlanego załącznik nr 9 do SIWZ 
2.3.specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -  załącznik nr 10 do SIWZ 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót w oparciu o w/w dokumentację. 
4. Zaleca się by Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do jej przygotowania z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia. 

5. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45000000-7 – roboty budowlane 

6. Podstawowe dane techniczne- obiektu zainwestowania- stan istniejący. 
Budynek warsztatowy składa się z części administracyjno –socjalnej i hali warsztatowej.  
Hala warsztatowa to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy ok. 
2370m2 i kubaturze ok. 15 629m3, wykonana jest w konstrukcji słupowej, ściany murowane, 
stropodach z elementów prefabrykowanych z osadzonymi świetlikami stalowymi typu fabrycznego. W 
budynku warsztatowym zlokalizowane są pracownie zawodowe dla potrzeb dydaktycznych technikum 
i szkoły zasadniczej ZSZ. 

7. W ramach zamówienia  wykonane zostaną roboty:  
7.1. demontażowe i rozbiórkowe – obejmujące ścianki działowe- stalowe, instalacje sanitarne, 

elektryczne, centralnego ogrzewania, demontaż świetlików dachowych i stolarki otworowej, 
rozbiórka posadzek, 

7.2. murarsko-betonowe –nowe przegrody-ściany wewnętrzne, tynki, gładzie ,nadproża i wieńce, 
fundamenty, 

7.3. malarskie i posadzkarskie- posadzki techniczne, typu gres, 
7.4. montażowe nowej stolarki otworowej oraz świetlików dachowych, 
7.5. instalacyjne- instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, wentylacje. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza - zawierać umowy ramowej, 

nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Wymagania dot. przedmiotu zamówienia określone w art. 29 ust.3 a Pzp 
10.1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w czasie realizacji zamówienia, wszystkie osoby wykonujące roboty 
budowalne w zakresie zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz rodzaj robót i złożoność 
procesu technologicznego. 

10.1.1 Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia 
dodatkowych pracowników lub wymiany zgłoszonych przed podpisaniem umowy.  

10.2. do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do 
realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 

10.3. w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu wyżej 
określonego, w szczególności do:  

10.3.1. żądania oświadczenia potwierdzającego spełnianie tegoż wymogu i dokonywania jego oceny, 
10.3.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu, 
10.3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
10.4. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących roboty budowalne w zakresie zamówienia, 
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10.5. oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

10.6. nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie 
umowy o pracę, 

10.7. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek, 

10.8. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

11. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

12. Jeżeli użyte w SIWZ (i/lub w załącznikach do SIWZ) parametry lub normy krajowe lub przenoszące 
normy europejskie lub normy międzynarodowe wskazują na producentów produktów lub źródło ich 
pochodzenia, to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane 
przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów 
równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od 
tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach. Dopuszcza się również wykazanie normami 
równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentach niniejszej SIWZ. Na Wykonawcy 
spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności”. 

13. Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 
ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 

 
IV.  Termin wykonania zamówienia  
 
Z uwagi na uwarunkowania formalno-organizacyjne Zamawiający ustala następujące terminy: 

 zakończenie realizacji umowy – odbiór końcowy  -  115 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy  

V. Warunki udziału w postepowaniu  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. złożą ofertę spełniającą warunki zamówienia, czyli ofertę zgodną w kwestii sposobu jej przygotowania, 

oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, w 
wyznaczonym terminie do składania ofert, 

2. wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. 
2.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 2a.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość 
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ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) PZP – tj. 
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, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców w oparciu o art 24 ust 5 pkt 2 – 7 
PZP.  

2.2. spełniają warunki udziału określone w niniejszej SIWZ dot. 
2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie załącznik nr 2b, 
2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej dot.: 

2.2.3.1 wykonanych robót. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2-ch robót budowlanych 
polegających na przebudowie lub modernizacji/kompleksowym remoncie obiektu użyteczności 
publicznej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, 

2.2.3.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie 
niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób odpowiedzianych za kierowanie robotami 
budowlanymi: 
2.2.3.2.1. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno –budowlanej (bez ograniczeń), oraz posiada doświadczenie w 
kierowaniu robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji 
związanej z związane z budową /przebudową /rozbudową obiektu użyteczności publicznej o 
wartości robót minimum 500 000,00zł brutto, 

2.2.3.2.2. kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2.2.3.2.3. kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, wentylacyjnych. 

2.3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca: 
2.3.1. powołuje się w składanych oświadczeniach na dostępność dokumentów w bezpłatnych, 

ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca 
powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami, 

2.3.2. powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca 
powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty, 

2.3.3. który w świetle przesłanek określonych w art.24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy 
podlega wykluczeniu, ma możliwość skorzystania z procedury self –cleaning poprzez 
przedstawienie dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
tym, że: 

2.3.3.1. naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 
2.3.3.2. podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania 

kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu;  
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2.4. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub 
niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednego 
przebiegu postępowania. 

3. Dla spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma prawo, zgodnie z art. 22a 
Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej może polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych własnych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 
nim stosunków prawnych. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 
dokumentów opisanych rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, określających w szczególności: 

4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamó-

wienia, 
4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; oraz czy podmiot, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu do-
tyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowla-
ne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

1. Zabawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 
została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym 
terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w 
złożonych oświadczeniach. 

2. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona 
wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót). 

3. wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. oferta cenowa, 
3.2. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, 
3.3. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w za-

kresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, aktualne na dzień składania, 
3.4. każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa oświadczenie/a o 

którym/ych mowa wyżej, 
3.5. wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wo-

bec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o któ-
rym mowa powyżej, 

3.6. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert, Wykonawcy są zobowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w wrt.24 ust.pkt.23. W przypad-
ku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
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dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do za-
kłócenia konkurencji w postępowaniu. 

4. wykaz dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

4.1. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany do dostarczenia:  
4.1.1. wykazu minimum 2-ch wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostat-

nich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, polegających na przebudowie lub modernizacji/kompleksowym re-
moncie obiektu użyteczności publicznej i o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ĺ podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wy-
konane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego ĺ prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budow-
lane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonaw-
ca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu znajduje się w Za-
łączniku nr 3 do SIWZ. 

4.1.2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowa-
nia tymi osobami, w zakresie funkcji: 

4.1.2.1. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno –budowlanej (bez ograniczeń), doświadczenie jako kierownik 
budowy od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji związanej z związane z budową 
/przebudową /rozbudową obiektu użyteczności publicznej o wartości robót minimum 
500 000,00zł brutto, 

4.1.2.2. kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4.1.2.3. kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

4.1.2.4. do w/w wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie 
Wykonawcy, że osoba proponowana posiada wymagane uprawnienia i przynależy do 
właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo 
budowlane. 
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

4.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 
których mowa w art.24 ust.1 Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 
4.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

4.2.2. zaświadczenie 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; 
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4.2.3. zaświadczenie 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;  

4.2.4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu 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 
2016 r. poz. 716).  

 
4.3. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 i 2.3 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
4.3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
4.3.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  

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

4.3.3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
granicą. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w  dokumentów 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. Oświadczenia  takie 
powinny być wystawione odpowiednio  nie wcześniej niż 6 miesięcy    (w zakresie okoliczności 
wskazanych w VI B  a) oraz 3 miesięcy (w zakresie okoliczności wskazanych w VI B 1 b) przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub innych dokumentów 

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Niniejsze postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej.  
3. Zamawiający dopuszcza formę faksu i poczty elektronicznej. Strona, otrzymująca dokumenty lub 

informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej, do 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
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4. Składanie dokumentów uzupełnianych w trybie art.26 ust. 3 i3 a za pośrednictwem faksu i e-maila 
uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie, nie wpłyną w formie papierowej. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Powiat 
Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, faksem na numer  41 35 760 07 lub pocztą elektroniczną 
na promocja@pinczow.pl. 

6. W ramach informacji telefonicznych Zamawiający udziela jedynie informacji o charakterze 
organizacyjnym. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego: 
Małgorzata Dymek, tel: 413576001 wew. 240; e-mail: promocja@pinczow.pl 

 
VIII.  Wymagania dotyczące wadium  
 

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. 
3. Wadium może być wniesione w:  

3.1. pieniądzu, 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek 
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Nr 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002, z 
dopiskiem „wadium do sprawy PiPR.IV.041.5.38.2016”. 

4.1.wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Dowód wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale, przy 

czym w przypadku woli zwrócenia dokumentu wadialnego w sytuacjach określonych ustawą, do 
oferty trwale wpiąć kopię a oryginał załączyć w odrębnej kopercie. 

6. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności 
jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w ustawie Pzp i zabezpieczać ofertę przez 
cały okres z nią związania. 

7. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza 
się. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcom w przypadkach określonych art.46 ustawy Pzp. 
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy, lub przekształca za zgodą Wnioskodawcy w zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
11.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
11.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 
11.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
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pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej, 

11.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
IX.  Termin związania z ofertą  
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

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

 
X. Opis sposobu przygotowania ofert  

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,  

2. Oferta musi zawierać:  

2.1. wypełniony i podpisany załącznik „Ofertacenowa”, 

2.2. wypełniony i podpisany załącznik 2a „O świadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z 
postępowania”, 

2.3. wypełniony i podpisany załącznik 2b ”O świadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu”, 

2.4. w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia 
wskazane w niniejszej SIWZ, pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

2.5. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadkach gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub/i ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej); pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) 
lub kopii poświadczonej przez notariusza, 

2.6. dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty w przypadku Wykonawców którzy 
nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego 
Rejestru Sądowego. W druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający 
pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty 
dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców 
zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. 

3. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SIWZ oraz innych druków 
Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach nie może ulec zmianie.  

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczający nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy 
umieścić tekst – 

„sprawa PiPR.IV.041.5.38.2016 , nie otwierać przed  7 czerwca 2018 roku , godz. 12.30” 

5. Wykonawca, możne dołączyć do oferty zastrzeżenie dot. informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji wraz z uzasadnieniem. Informacje zastrzeżone winny być załączone do oferty w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

6. Zgodnie z art. 91 ust.3a Pzp Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego czy wybór 
jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Musi on także wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, dla których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.  

 
XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego drogą listowną na adres:  
 Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . ul. Zacisze 5  

lub osobiście – miejsce sekretariat Zamawiającego, adres j.w.  
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca roku, godz. 12 .30 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca  2018 roku  o godz. 12.45   w siedzibie Zamawiającego, 

pokój – sala narad. 
4. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia a podczas otwarcia poda nazwy Wykonawców, informacje dotyczące 
ceny. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o 
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
8.1.pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed 

upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty 
musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta 
będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie 
powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy, 

8.2. wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą 
skuteczne.  

 
XII.  Opis sposobu obliczenia ceny  

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

realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia 
należy uwzględnić dane z dokumentacji  opisanej w punkcie III.2 niniejszej SIWZ, zalecanej wizji 
lokalnej.  

2. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac 
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia, 

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 
związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. 
5. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca 
wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
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5.1.  Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje 
5.2. W okolicznościach o których mowa w pkt.22.4 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

 
XIII.  Opis kryteriów jakimi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów: 
1.1. cena  - 60% .               
Sposób oceny: Lp = Cn / Cb x 80% x 100 ; gdzie: Lp – liczba punktów; Cn – najniższa cena wśród ofert 
Cb – cena badanej oferty 
1.2. długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady  - 40 %.  
Sposób oceny: 
 - za oferowanie 24  miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 0 pkt 

 za oferowanie co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 10 pkt 
 za oferowanie co najmniej 48 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 20 pkt. 

1.3. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 24miesięcznego okresu 
gwarancji jakości i rękojmi za wady (niepunktowane). Maksymalna długość okresu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady jaka będzie podlegała punktacji wynosi48 miesięcy. Wykonawca, który 
zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 48 miesięcy otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. 

2. Odrzucenie oferty nastąpi w trybie ustawy Pzp. 
3. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie faksem lub drogą elektroniczną, 

Wykonawców którzy złożyli oferty przedmiotowym postępowaniu. 
 

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

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
kryteria wyboru. 

2. o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie faksem lub drogą 
elektroniczną, Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu: 

4.1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4.2. listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane 
(nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że osoby wymienione na liście są 
zatrudnione na podstawie umów o pracę,  

4.3. kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr .. do siwz. 

4.4. kopie uprawnień osób nadzorujących wraz aktualnymi zaświadczeniami - ważnymi na dzień 
otwarcia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, ważne na dzień otwarcia, 

4.5.  wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani dołączyć umowę konsorcjum, 

4.6. umocowanie do podpisania umowy, jeżeli wynika z oferty.  

4.7. kosztorys ofertowy - w formie uproszczonej –zawierający poszczególne elementy/ rodzaje robót, 
z wartością im przypisaną w ramach ceny ogólnej oferowanej przez Wykonawcę, w zakresie 
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termomodernizacji oraz odrębnie wentylacji .Pojęciem „termomodernizacja” należy objąć 
następujący zakres zamówienia: 

o  wymiana stolarki okiennej (demontaż, montaż wraz niezbędnymi robotami uzupełniającymi  np. 
podmurowania, parapety wewnętrze ) 

o wymiana świetlików dachowych (demontaż, montaż wraz niezbędnymi robotami uzupełniającymi 
niezbędnymi do prawidłowego ich wykonania ) 

o wymiana instalacji centralnego ogrzewania (demontaż, montaż)  
o wymiana opraw- montaż opraw oświetleniowych (wraz z kosztem opraw), 
o zakres wentylacji opisano w uzupełnieniu. 

Konieczność złożenia kosztorysu w założonej formie wynika z faktu, iż zamówienie realizowane 
będzie przy dofinansowaniu środków pochodzących w RPOWS na lata 2014-2020 w ramach dwóch 
odrębnych projektów szczegółowo opisanych w punkcie II niniejsze siwz –tryb udzielania zamówienia.  

 
XV. Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny podanej w ofercie. 
2. Wykonawca zabezpieczenie należytego wykonania umowy możne wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

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

 
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

XVII.  Inne ważne informacje  
 

1. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców 
1.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający 
żąda przedstawienia przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, zawartym na formularzu 
oferty. 

1.2. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach dot. podwykonawcy. 
1.3. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż w ofercie. 

1.4. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie określonym przepisami 
ustawy Pzp. 

4. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też 
postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej: 

4.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

4.2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp. 
4.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4.4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
4.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
4.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4.4.3. odrzucenia oferty odwołującego; 
4.4.4. opisu przedmiotu zamówienia; 
4.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

4.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4.8.  Odwołanie wnosi się: 
4.8.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

4.8.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej; 

4.8.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
4.9. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i przepisów wykonawczych wydanych dotychczas. 
 

XVIII.  Załączniki  
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Oferta” 



 
Projekt: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w szkołach dla których organem prowadzącym  

jest powiat pińczowski    – realizacja robót budowlanych zadania nr 3   ZSZ                                      
    1 

2. Załącznik nr 2a do SIWZ –„ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”  
3. Załącznik nr 2b do SIWZ -  „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”. 
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – „Wykaz robót”. 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – „Wykaz osób”. 
6. Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. 
7. Załącznik nr 6 do SIWZ  –Projekt umowy. 
8. Dokumentacja projektowa –architektura –konstrukcja-instalacje elektryczne -instalacje c.o. -instalacje 

wodno-kanalizacyjne. 
9. Uzupełnienie do projektu budowlanego  
10. STWIOR 
 


