OZP. 271.5.2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”

BZP Nr

ogłoszenie o zamówieniu
opublikowano/zamieszczono

- 2020 z dnia ………….2020 r.

na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.msciwojow.pl

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów

………………………………………………
Przewodniczący komisji przetargowej
Zatwierdzam w dniu ……………….………….. r.

……..………………………………………………..
Podpis kierownika Zamawiającego
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów , NIP: 695-13-99-921; REGON: 390647417,
TELEFON: (76) 878-85-20, FAX: (76) 872-85-95, www.bip.msciwojow.pl
Oznaczenie sprawy: OZP.271.5.2020 Uwaga! W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 –
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą pzp. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamówień o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod wg Wspólnego Słownika CPV: 45200000-9, 45100000-8, 45232410-9, 45223500-1, 45262522-6,
45410000-4, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45400000-1, 45430000-0, 45421000-4, 45443000-4,
45261200-6, 45233220-7, 45223500-1, 45112710-5, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312000-7,
45315000-8, 45316000-5, 45317000-2,45230000-8, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45231300-8,
45331000-6, 45311100-1, 45314320-0, 45312200-9
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”, który
obejmuje wykonanie min.:
1) zagospodarowanie terenu,
2) robót rozbiórkowych,
3) robót fundamentowych,
4) izolacji poziomych i pionowych,
5) robót murarskich,
6) robót żelbetowych (strop, słupy, podciągi),
7) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką karpiówką i opierzeniami,
8) izolacji termicznych i akustycznych,
9) montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
10) tynków,
11) posadzek,
12) robót wykończeniowych (g-k, gładzie, malatura, okładziny ścienne i podłogowe),
13) robót sanitarnych (instalacje wewnętrzne),
14) robót sanitarnych (przyłącza), w tym:
14.1) przyłącza wodociągowego,
14.2) kanalizacji sanitarnej,
14.3) kanalizacji deszczowej,
14.4) wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,
14.5) zasilenia w energię elektryczną,
14.6) Infrastrukturę teletechniczną,
15) montażu monitoringu,
16) montaż systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
17) montaż syreny alarmowej wraz z systemem wczesnego ostrzegania,
18) montażu pompy ciepła powietrze-woda,
19) montaż paneli fotowoltaicznych,
20) montaż wentylacji mechanicznej,
Szczegółowy zakres robót dla zadania określony jest w projektach wykonawczych w branży architektonicznej,
budowlanej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej oraz zagospodarowania
terenu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wizualizacji, aneksach do
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poszczególnych projektów wykonawczych, STWiORB oraz niniejszą SIWZ, które stanowią podstawę do
sporządzenia oferty.
Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty.
Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Roboty ujęte w dokumentacji (między innymi w projektach wykonawczych oraz specyfikacjach,
przedmiarach robót), a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą
finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego
żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót podlegają jego
bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych
wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od
określonego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów
przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie.
5. Zamawiający zastrzega, że materiał z rozbiórki więźby dachowej (słupy, krokwie itp.), a niewykorzystane
powtórnie stanowią własność Zamawiającego.
6. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
2) zapewnienie obsługi geodezyjnej w tym wykonanie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych,
3) wykonanie i wprowadzenie na czas realizacji robót zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu,
4) ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, w tym opłat za czasowe zajęcie
pasa drogowego,
5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
6) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania
robót oraz terenów, które będą wymagały uporządkowania wskutek wykonywania robót związanych
z przedmiotem zamówienia,
7) demontaż obiektów tymczasowych,
8) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw
związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
10) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,
11) Zamawiający informuje, że Wykonawca w cenie oferty winien wycenić koszt składowania i utylizacji
powstałych odpadów.
7. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest
zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)
8. Wymagany okres Gwarancji. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił
gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia
sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji
jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi
gwarancji jakości.
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9. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
Rozdział IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1. Wymagany termin realizacji robót: do dnia 15.11.2021 r. (tj. termin wykonania w całości robót
budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na użytkowanie).
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę
placu budowy,
2. Miejsce wykonania zamówienia: Mściwojów, woj. dolnośląskie.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,
3) spełniają warunki w postępowaniu określone w rozdziale V ust. 2 niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa

warunków udziału w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana
zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w
treści oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej siwz.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub
przebudowie i/lub remoncie budynku na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł brutto
(słownie: jeden milion złotych 00/100),
oraz
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia:
- minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.
- minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
- minimum 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów
i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenia składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
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3. 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 publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w ust. 1
5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp. (ogłoszenie o zamówieniu
- sekcja III.4)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których w ust. 5 pkt. 1a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony 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 ust. 5 pkt 1a , 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) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt. 1a).
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. (ogłoszenie o zamówieniu
sekcja III.5.1)
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego - w zakresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w
rozdziale V ust. 2 pkt 2 SIWZ i w sekcji III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu.
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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3) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) 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, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3a SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty (Załącznik Nr 3);
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt. 3b SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia
o zamówieniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4)
7. Informacje dodatkowe ( sekcja IV.6.6 ogłoszenia o zamówieniu).
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. (dotyczącej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający 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. (niepodleganie wykluczeniu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu)
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy pzp.
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) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3.
8) Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (stanowiące zał.
Nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
11) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
12) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy pzp., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
13) Oświadczenia, o których mowa w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
14) Dokumenty, o których mowa w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
17) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
18) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają pełnomocnictwo do
ich reprezentowania w postępowaniu, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez pełnomocnika. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Rozdział VII. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania
w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
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firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że
wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
4. Zamawiający żąda, by wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych
w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, 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 podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia.
Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020 r. , poz. 344)
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. 2020 r. , poz. 344) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.
5. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
6. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej podany
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma,
chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust. 3 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Gmina Mściwojów,
59-407 Mściwojów 43, nr faksu:76/ 872-85-95, ug@msciwojow.pl
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Alina Woźnicka – Koch
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2)

Witold Jakóbczyk

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest 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
09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy
nr: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001, z dopiskiem wadium „Rewitalizacja we wsi Mściwojów -budynek
A”
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Mściwojów.
5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego
pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej
przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres.
6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed
terminem składania ofert, tj. do dnia 29.07.2020 r. do godz. 11:00.
7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą,
w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 29.07.2020 r. do godz. 11:00.
Rozdział X. Termin związania z ofertą
1. Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. OFERTA. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4. W przypadku jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do popisania oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Kopia pełnomocnictwa powinna być
poświadczona notarialnie.
5. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wątpliwości uznaje się, że
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Zaleca się parafowanie lub podpisanie przez wykonawcę każdej strony oferty zwierającej treść. W przypadku
poprawki treści oferty (np. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie) na musi być ona parafowana przez
wykonawcę.
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8. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach, pod warunkiem że zawierają one wszystkie
informacje określone przez zamawiającego w przygotowywanych wzorach.
9. Zaleca się aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna
być umieszczona informacja o ilości stron.
10. Wykonawca w ofercie wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
12. W przypadku gdy informację zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie
spięte. Stosownie do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.
13. Inne dokumenty:
a) Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ.
b) Dowód wniesienia wadium.
c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
Rozdział XII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego - Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów – budynek
urzędu gminy, sekretariat pok. nr 17.
2. Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2020 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
Opakowanie i oznakowanie oferty – Ofertę należy złożyć w zamkniętej opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Gminę
Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem: „OFERTA NA : „Rewitalizacja
zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A” oraz z adnotacją „Nie otwierać
przed dniem 29.07.2020 r., godz. 11:15”
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj.
opakowaniu oznakowanej napisem „Zmiana”. Opakowania oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według zasad jak dla wprowadzenia zmian i poprawek w ofercie z napisem na
opakowaniu „Wycofanie” opakowania oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności zamieszczonymi na opakowaniu
wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia.
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8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w zawartych ofertach.
9. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert , Zamawiający prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny
wniosek wykonawcy.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny .
1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana
cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także rabaty i upusty zastosowane przez
wykonawcę.
2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich słownie i liczbowo.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu, to forma wynagrodzenia
polegająca na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia W trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
4. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie
Wykonawcy.
5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, m. in. koszty przygotowania oferty.
6. Podstawą obliczenia ceny na roboty budowlane powinien być opracowany przez Wykonawcę kosztorys
ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna i uwzględnia
cały zakres robót określony w w/w dokumentach. Przedmiar robót opracowany i przekazany przez
Zamawiającego wraz ze SIWZ stanowi jedynie podstawę informacyjną. Zamawiający nie wymaga złożenia
kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena ofertowa - 60%
2) Okres gwarancji na wykonane roboty – 40%
2. Sposób przyznawania punktów.
1) Cena
C= Cmin/C bad X 60
gdzie:
C
- ilość punktów oferty w badanym kryterium cena.
Cmin
- najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.
Cbad
- cena brutto badanej oferty
2) Okres gwarancji na wykonane roboty (G) – 40%
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36
miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie podać deklarowany okres
gwarancji w miesiącach. W związku z ustalonym kryterium „okres gwarancji” wykonawcy zaoferować
mogą niżej wymienione terminy, które będą podlegać następującej punktacji:
- okres gwarancji 36 miesięcy- 0 pkt,
- okres gwarancji 42 miesiące – 10 pkt.
- okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt.
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- okres gwarancji 54 miesiące- 30 pkt.
- okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 pzp.
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 36 miesięczny okres gwarancji.
3.Łączna oceny oferty
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlagających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych
kryteriach oceny ofert.
W=C+G
W - wskaźnik oceny oferty.
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena.
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium gwarancja.
Rozdział XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie i niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogłoszeniu o zamówienia i siwz kryteria wyboru.
2. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ustawy pzp oraz postanowieniami niniejszej siwz.
3. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu:
1) informacji, dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach
realizacji umowy.
2) kopie uprawnień budowlanych, i zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa.
3) uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finasowo–terminowy realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym.
4) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożyć
umowę regulującą współpracę między nimi dotyczącą realizacji przedmiotowego zamówienia (w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców).
Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
(słownie: pięć procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 09
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz.299)
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek
Zamawiającego: BS Jawor O/Mściwojów nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 z adnotacją: „Rewitalizacja
zabudowań we wsi Mściwojów – budynek A”
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie gwarancji lub poręczenia, gwarant
musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego,
właściwie podpisane, zawierające oświadczenia Zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie gwarancji od odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów
warunkujących zapłatę.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach określonych w ust. 2 pkt. 1-5. (oryginał dokumentu
poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Mściwojów do dnia podpisania umowy.
6. Zamawiający zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30%
wniesionego zabezpieczenia 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.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w Rozdziale w ust. 2 pkt. 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. W związku z faktem, że przewidywany termin jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok,

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia ,zgodnie z art. 150 ust.
3, 4, 6 ustawy pzp, jako tworzenie go poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty
budowlane, przy czym w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega, że wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia
nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
Rozdział XVII. Wzór umowy
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań
folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”- stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 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.
Rozdział XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. 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 jest Wójt Gminy Mściwojów;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OZP.271.5.2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
▪ 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 2019 r. poz. 1843), 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;
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▪

▪

−
−
−
−
▪
−
−
−
2.

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;
1
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.
Jednocześnie Urząd Gminy Mściwojów przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego
udział w postepowaniu chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.
Rozdział XX. Inne informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67. ust.1 pkt. 6 ustawy
pzp
4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67. ust.1 pkt. 7 ustawy
pzp
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
9. Podwykonawcy.
a. W przypadku zamierzenia powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia wraz z podaniem firm/y podwykonawców.
W umowie zostanie określony zakres robót, które Wykonawcy zrealizuje własnymi siłami lub za pomocą
podwykonawców.
b. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
c. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
d. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
e. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącej zał. Nr 7 do SIWZ.

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.
*
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Rozdział XXI . Załączniki do SIWZ
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór.
3. Wykaz wykonanych robót – wzór
4. Wykaz osób - wzór
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – wzór.
8. Dokumentacja projektowa

