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Specyf ikac ja  is to tnych w arunków  zamów ienia  
( d a l e j :  „ S IW Z ” )  

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej i strony internetowej 
Zamawiającego 

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 16C 

32-600 Oświęcim 

www.otbs.eu 

Dane teleadresowe dla dokumentów przesyłanych w związku z prowadzonym postępowaniem: 

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  ul. 11 Listopada 16C, 32-600  Oświęcim 

tel.: 33 841 17 18, tel./fax: 33 445 42 71 adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@otbs.eu 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OTBS-ZP-4/2018 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Przetarg nieograniczony prowadzony z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej: „Pzp"; tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579), o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 Pzp, najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ofert dokonana zostanie po weryfikacji 

rachunkowej oferty a ewentualne omyłki zostaną poprawione z zastosowaniem właściwych w tym zakresie 

przepisów Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka budynku mieszkalno- usługowego oraz budynku biurowo-technicznego 

zlokalizowanych w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa budynku usługowo- mieszkalnego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4”. 

 

 

2. Lokalizacja obiektu: 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki zlokalizowane są na działkach nr 2310/1, 351/1 w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4. 
 

3.Ogólna charakterystyka zadania: 
W ramach przedsięwzięcia objętego niniejszym zamówieniem zakłada się rozbiórkę budynku mieszkalno- usługowego 

oraz budynku biurowo-technicznego 

 

CPV 
 

Kod: Opis: 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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4.Opis przedmiotu zamówienia: 

Budynki przeznaczone do rozbiórki  (obecnie nie użytkowane) wykonane zostały w technologii tradycyjnej,  

budynek mieszkalno- usługowy posiada: 
- fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej 
- ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
-stropy: odcinkowe na piwnicą i parterem, drewniany nad I piętrem 
- dach jednospadowy drewniany z pokryciem kilku warstw papy na lepiku 
- okna i drzwi drewniane nietypowe 
- posadzki drewniane i betonowe 

                      -  instalacje:  elektryczna siły i światła,  wodociągowa z sieci przebiegającej przez działkę Inwestora,  
                                                kanalizacja sanitarna, wentylacja grawitacyjna 

 
Dane techniczne budynku mieszkalno - usługowego : 

                         - wymiary obiektu: szerokość 8,67 m; 5,97 m, długość 16,92+13,21 m, wysokość 10,30 m  

- kubatura :       2101,37 m3 
- ilość kondygnacji  4 w tym jedna podziemna 

                        - wiek obiektu  ok. 120 lat 
 
                           Dane techniczne budynku biurowo technicznego: 
                           - kubatura: 405,07 m3  
                           - wymiary obiektu: szerokość 5,28 m, długość 11,95 m, wysokość 7,97-6,42 m  

                         - wiek obiektu: około 60 lat  
  

Uwaga : 

1. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z opisem  prac rozbiórkowych  zawartym w projekcie 

architektonicznym autorstwa mgr inż. arch. Krzysztof Rudzielewicz . Dokumentacja ta zawiera dostępne dane 

archiwalne dotyczące obiektów jak również wytyczne w zakresie sposobu i kolejności prowadzenia rozbiórki, 

a także wymagania w zakresie przestrzegania zasad BHP podczas prowadzenia robót. 

Niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty będzie przeprowadzenie przez oferentów oceny stanu 

budynków w oparciu o szczegółową wizję lokalną połączoną z własną analizą i inwentaryzacją. Pozwoli to na 

zastosowanie optymalnych dla Wykonawcy rozwiązań i metod prowadzenia robót rozbiórkowych. 

2. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje udostępnienie obiektów dla tych celów oraz zwołuje 

zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w dniu 11 czerwca 2018r o godz. 10:00. 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, 

terenowymi i realizacyjnymi terenu robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3. W wycenie należy (inaczej niż to zostało opisane w  projekcie rozbiórki budynków) uwzględnić rozbiórkę 

wszystkich elementów budynku mieszkalno usługowego do poziomu stropu nad piwnicą, a przypadku 

budynku biurowo- technicznego wszystkich elementów budynku  za wyjątkiem ścian fundamentowych. 

4. Materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki obiektów należy usunąć z terenu rozbiórki i poddać utylizacji w 

miejscach do tego przeznaczonych oraz w sposób przewidziany w odpowiednich przepisach prawa, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych, które winny zostać usunięte i unieszkodliwione 

przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. 

5. Zamawiający nie będzie wskazywał i pozyskiwał żadnych materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych. 
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5. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia: 

Zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji 

projektowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. 

Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w 

niniejszym ustępie dokumentacja projektowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego 

przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 

 

6. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia robót budowlanych: 

6.1. Warunki realizacji robót: 

1) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rozbiórki powinien uwzględniać nieprzerwaną możliwość 

dojazdu do sąsiednich posesji, 

2) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski, 

3) Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac rozbiórkowych, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

5) Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

6) Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami uzgodnień, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską 

oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru, 

7) Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

9) o rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić wszystkie właściwe służby i instytucje oraz właścicieli 

istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego i w razie konieczności udostępnić teren rozbiórki dla 

dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych przez odpowiednie służby, 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób 

                            trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 

11) plac rozbiórki należy wygrodzić ogrodzeniem o wysokości min. 2,0 m i powinien zajmować najmniejszy 

możliwy obszar, 

12) ewentualne składowania większej ilości materiałów z rozbiórki może się odbywać poza obszarem działki nr 

2442/11, 

13) Wykonawca w składanej ofercie winien przewidzieć i wycenić dodatkowe elementy niezbędne dla 

prawidłowej realizacji zadania w szczególności: 

a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 

b) oznakowanie, ogrodzenie i tymczasowe oświetlenie terenu rozbiórki, 

c) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

d) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 

e) zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane (w razie potrzeby), 

f) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej(w razie potrzeby) , 

g) nadzory specjalistyczne zarządców sieci (w razie potrzeby), 

h) wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz koszty ich składowania i 

utylizacji, 
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6.2. Warunki odbioru robót. 

1) odbiory robót rozbiórkowych będą zakończone protokołami odbioru potwierdzonymi przez inspektora 

nadzoru, 

2) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne 

Wykonawcy oraz wpis kierownika budowy/rozbiórki potwierdzony ze strony Zamawiającego przez 

inspektora nadzoru. 

3) W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarcza wszystkie wymagane 

dokumenty w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) protokoły technicznego odbioru robót związanych z ewentualną przebudową lub zabezpieczeniem sieci 

uzbrojenia terenu, 

4) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy/rozbiórki i 

przekazania go Zamawiającemu. 

6.3. Warunki rozliczenia robót. 

1) Dla rozliczenia robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia przyjmuje się wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2) Zgodnie z art. 632 k.c. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w umowie, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. 

3) Rozliczenie inwestycji następować będzie zgodnie z wyborem Wykonawcy, określonym w formularzu 

ofertowym, w formie faktur częściowych lub za pomocą jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

odbiorze końcowym zadania. Do każdej faktury musi być sporządzony stosowny protokół odbioru 

wykonanych robót. 

4) Faktury częściowe mogą być wystawiane w cyklach miesięcznych na kwoty uwzględniające szacunkowe, 

określone w sposób procentowy zaawansowanie robót, przy czym suma faktur częściowych nie może 

przekroczyć 80% wartości umownej robót. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym 

końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego. 

5) Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur/y ustala się do 30 dni od daty ich/jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

7. Podwykonawcy: 

1) Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2) Na podstawie art. 36b ust. 1a Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 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. 

4) Zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nastąpi na zasadach określonych w rozdziale 

XIX specyfikacji. 
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8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

             osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

1) Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wskazuje, że wszystkie czynności dotyczące robót 

rozbiórkowych związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia są czynnościami, względem 

których Zamawiający wymaga, aby osoby tzw. pracownicy fizyczni wykonujące te czynności (tj. roboty w 

zakresie burzenia i rozbiórki obiektu budowlanego, roboty ziemne, roboty w zakresie usuwania gruzu, roboty 

porządkowe), zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), na 

odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszego zamówienia. 

Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania doraźnych czynności kontrolnych odnośnie wypełniania 

wymogu, o którym mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń i okazywania dokumentów właściwych 

w tym zakresie oraz żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do prowadzenia kontroli w miejscu świadczenia 

usługi i względem osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Pożądanym jest udostępnienie 

pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcy umów o pracę w formie kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem celem okazania takiego dokumentu osobie przeprowadzającej kontrolę z ramienia 

Zamawiającego do wglądu. 

3) Ponadto na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 

dni robocze, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu właściwe wskazane w wezwaniu, dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania następujących dowodów: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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 lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynność, której dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania. Dane ujawnione przez Zamawiającego w toku takich czynności nie będą gromadzone 

ani przetwarzane. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w rozdz. XVII ust. 5 SIWZ. 

Nieprzedstawienie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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IV. Wymagany termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia (należy wskazać w ofercie): minimum 30 dni kalendarzowych, maksimum 60 dni 

kalendarzowych - liczony od daty przekazania placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dzień przekazania 

placu budowy stanowić będzie równocześnie datę rozpoczęcia robót. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą 

wykonawcy, którzy: 

- dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do         

prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukyjno-budowlanej. 

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia niezbędne jest wykazanie spełnienia warunku, o 

którym mowa w ust. 1, względem tego z podmiotów, który będzie realizował czynności w tym zapisie wskazane. 

4. Wykonawca na mocy art. 22a ustawy Pzp 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

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

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1. 

6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a 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 może żądać 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 roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 
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VI. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 

ust. 1 pkt. 12 do 23 Pzp. 

3. Z postępowania wyklucza się ponadto wykonawcę, względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia niezbędne jest wykazanie braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania względem każdego z podmiotów. 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

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

postępowaniu. 

2. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik, którego wzór dołączony jest do SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 

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 udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza. . 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wskazanych poniżej oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: 

1)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją 

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, z uwzględnieniem w tym wykazie osób, o których mowa w rozdz. V. ust. 1 tiret 

drugie SIWZ, 
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5. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie 

krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia, chyba że Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy albo 

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 2017 r. poz. 570). 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej* ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo odszuka 

Wykonawcę (przedsiębiorcę) w jednej z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, odpowiednio w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzonych w 

systemie informatycznym wykorzystując wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych 

(odpowiednio: KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wvszukiwaniepodmiotu?t:lb=t. CEIDG: 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). 

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje we właściwym rejestrze, innym niż wskazane powyżej, a odpis z tego 

rejestru dostępny jest w formie elektronicznej, w ofercie należy wskazać adres internetowy ogólnodostępnej i 

bezpłatnej bazy danych celem samodzielnego pobrania przez Zamawiającego dokumentu, a Wykonawca w 

terminie wskazanym wyżej zostanie wezwany do dostarczenia tłumaczenia wymaganego dokumentu, o ile 

dokument ten będzie dostępny w innym języku niż polski. 

2) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, o 

którym mowa w pkt. 1, również w odniesieniu do tych podmiotów. Zasady przedstawienia dokumentu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, następuję na warunkach opisanych w punkcie 1. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy Pzp, każdy wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 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. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia 

dokumentów stosuje się odpowiednio. 

W przypadku dostępności w formie elektronicznej wymaganego dokumentu na stronie internetowej niezbędnym jest 

wskazanie w ofercie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojxgezta
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

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

lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej zgodnie z wzorem udostępnionym przez 

Zamawiającego. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sytuacjach, gdy 

taki sposób komunikacji dopuszczają poszczególne zapisy niniejszej SIWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), 

za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. Poprzez komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu niniejszej SIWZ rozumie się także 

przesłanie skanu dokumentu podpisanego przez nadawcę podpisem tradycyjnym oraz opatrzonego danymi 

umożliwiającymi identyfikację nadawcy. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej prowadzona 

jest przy użyciu adresu poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanego w rozdz. I SIWZ lub innych oficjalnych 

adresów poczty elektronicznej Zamawiającego oraz adresu poczty elektronicznej wykonawcy wskazanego w 

formularzu ofertowym lub w przesłanym dokumencie. Dokument przesyłany przez Zamawiającego na adres 

wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym uznaje się za doręczony z chwilą jego wysłania. 

Dokument przesłany przez wykonawcę na adres Zamawiającego wskazany w rozdz. I 

SIW(zamowieniapubliczne@otbs.eu) uznaje się za doręczony z chwilą, gdy dokument dotrze do Zamawiającego w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

5.Oryginał dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną w postaci skanu należy niezwłocznie wysłać 

Zamawiającemu pocztą tradycyjną. 

6.  Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. 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. 

8. Pełnomocnictwo osób podpisujących dokumenty w imieniu wykonawcy składającego ofertę winno być przedstawione 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

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

12.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są osoby uprawnione do reprezentowania 

zamawiającego na mocy właściwych w tym zakresie przepisów prawa i udzielonych pełnomocnictw, a także: 

-Krzysztof Szczęśniak- specjalista ds. technicznych, 
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IX. Wymagania dotyczące wadium: 

1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium: w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XII specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Wadium może być wniesione: 

1) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. o. Oświęcim                             

Nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 

1240) 

3. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 do 5, treść dokumentu 

potwierdzającego wadium winna wskazywać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj. w przypadku 

gdy Wykonawca: 

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

4.Oryginały dokumentów potwierdzające wniesienie wadium w formach określonych w ust. 3 pkt 2 do 5 winny być 

zdeponowane w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przed upływem terminu składania ofert, 

a potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tychże dokumentów dołączone do oferty. 

 

5. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, wniesienie wadium musi wyraźnie wskazywać na 

wszystkie podmioty składające wspólną ofertę. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji na przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, 

4) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu danej części zamówienia. 

3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana według poniższego 

wzoru: 

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z  o.o.  
ul .  11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim  

Oferta na rozbiórkę budynku mieszkalno -usługowego oraz  budynku oraz budynku 

biurowo-technicznego zlokalizowanych w Oświęcimiu,  Plac Słoneczny 4  

Termin składania ofert do 20 czerwca 2018  r.  do godz.  10:00  

4. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno zostać przygotowane i oznaczone zgodnie z treścią 

niniejszego rozdziału, w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej: „Zmiana" lub „Wycofanie". 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

7. Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

8. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na daną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedną lub obie części zamówienia. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11. Złożona przez Wykonawcę oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik do SIWZ), 

2) oświadczenia wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (załącznik do SIWZ), 

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia muszą być złożone 

przez każdy z podmiotów, 

3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp); 

4) dowód wniesienia wadium; 

5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. (o ile dotyczy). 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 

z o.o. ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim,(sekretariat) nie później niż do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018r. o godz. 10:20 w siedzibie zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca winien podać cenę ofertową ryczałtową w PLN obliczoną na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w 

oparciu o dokumenty udostępnione przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem. Wartość ta 

stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto wykonawcy nie podlegające waloryzacji w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i 

zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o 

których mowa w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentach do niej dołączonych. Dokumenty te należy traktować 

łącznie i jako takie stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Obliczoną cenę ofertową brutto należy wpisać do 

formularza ofertowego. Formularz ofertowy stanowi załącznik A do SIWZ. 

3. Wykonawca, we wskazanej przez siebie cenie ofertowej określonej w walucie polski złoty (PLN), winien uwzględnić 

całkowity koszt wykonania zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z treścią formularza 

ofertowego. 

Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 ), tj. wartość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, tj. w sytuacji, gdy wybór oferty prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca, we 

wskazanej przez siebie cenie ofertowej określonej w walucie polski złoty (PLN), winien uwzględnić całkowity koszt 

wykonania zamówienia. Cena ofertowa winna zostać obliczona z zastosowaniem przepisów o podatku od towarów i 

usług skutkujących powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego, czy wybór złożonej przez niego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ponadto w sytuacji 

takiej wykonawca zobowiązany jest do określenia w poz. 13 formularza ofertowego ceny ofertowej netto. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w ofercie 

ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

2.Ocena oferty w kryterium ceny ofertowej brutto (K cena ofertowa). 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wartości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym „Cena 

ofertowa brutto (z podatkiem od towarów i usług)". 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny 

netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - oddzielnie dla każdej części 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny takiej oferty na podstawie wartości wskazanych przez wykonawcę w 

formularzu ofertowym „cena ofertową netto (bez kwoty podatku)" powiększonej o podatek na zasadach określonych w 

zdaniu poprzednim. 

Ilość punktów przyznana dla kryterium cena ofertowa będzie obliczana na podstawie stosunku najniższej ceny spośród 

wszystkich ofert ocenianych do ceny oferty ocenianej, wg wzoru:  

Kcena ofertowa= (Cmin/C)x60 

gdzie: 

K cena ofertowa - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena ofertowa  

           C min - najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert C - cena oferty ocenianej 60 - ilość punktów   

            przewidziana w kryterium cena ofertowa  

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium ceny ofertowej zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3.Ocena oferty w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia (K termin wykonania zamówienia). 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wskazanego w formularzu ofertowym określonego w pełnych dniach 

kalendarzowych termin realizacji robót budowlanych. 

Ilość punktów przyznana dla tego kryterium będzie obliczana na podstawie stosunku okresu wskazanego w ofercie ocenianej 

do najkrótszego zaoferowanego terminu spośród wszystkich ofert ocenianych, wg wzoru:  

Ktermin wykonania= (TWmin/TW)x20 

             gdzie: 
K termin wykonania ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium termin wykonania przedmiotu   

                          zamówienia 
             TW - Termin wskazany w ofercie ocenianej, 

 TW min - Najkrótszy termin spośród wszystkich ocenianych ofert  

             20 - ilość punktów przewidziana w kryterium termin wykonania  
             Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia należy określić poprzez wskazanie pełnych dni kalendarzowych. Jeśli 

wykonawca wskaże termin przy użyciu wartości ułamkowych ocena oferty zostanie dokonana przez uwzględnienie tylko 

pełnych dni. W przypadku wskazania terminu za pomocą jednostki innej niż dzień Zamawiający dokona przeliczenia na dni, z 

zastrzeżeniem określonym w zdaniu poprzednim. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 30 dni i nie może być dłuższy niż 60 dni. W przypadku 

braku wskazania w ofercie terminu wykonania, lub wskazania terminu krótszego niż 30 dni lub dłuższego niż 60 dni, 
Zamawiający odrzuci ofertę uznając, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.Kryteria oceny ofert: 

NAZWA KRYTERIUM: WAGA KRYTERIUM: 
MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW 

PRZEWIDZIANA DLA DANEGO 
KRYTERIUM Cena ofertowa brutto: 60 % 60 pkt. 

Termin wykonania zamówienia 
20 % 20 pkt. 

Fakturowanie robót (ilość 
20 % 20 pkt. 

płatności przejściowych) 
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4.Ocena oferty w kryterium fakturowanie robót (ilość wystawianych faktur) (K fakturowanie robót). 
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ilości 

wystawianych faktur za zrealizowane roboty budowlane. Zamawiający dopuszcza płatność w formie faktur częściowych lub 

jednej faktury końcowej po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia. 

Kryterium „fakturowanie robót" punktowane będzie w następujący sposób: 

0 pkt - fakturowanie częściowe jeden, maksymalna ilość faktur - 3 szt. 

20 pkt - fakturowanie jednorazowe, faktura końcowa po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia - 1 szt . 

W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym ilości wystawianych faktur, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

będzie wystawiał faktury częściowe tj. w ilości 3 szt. i przyzna takiej ofercie - 0 punktów. 

5.Sumaryczna ocena oferty. 

Ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w poszczególnym kryterium. 

Ilość punktów przyznana ofercie= K cena ofertowa+ K termin wykonania + K fakturowanie robót 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

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

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp z 

zastrzeżeniem przepisów art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w rozdz. XVI jednak nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

4. W sytuacji, gdy przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zamierza powierzyć realizację części przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom, należy pisemnie wskazać Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie 

wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak takiego wskazania zostanie poczytany jako zobowiązanie wykonawcy do 

realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dotyczy wszystkich 
części przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, może zostać wniesione wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego w 

Banku PEKAO S.A o Oświęcim Nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać: nazwę Wykonawcy i jego siedzibę 

(adres), nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, określać wierzytelność, która ma być 

zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem oraz zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku gdy wykonawca nie wykonał prac 

wynikających z umowy a także w przypadku gdy wykonał prace z nienależytą starannością. Gwarant lub Poręczyciel 

nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w specyfikacji wystąpi konieczność przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 

rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie 

może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę ustaloną przez strony w umowie 

w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. 

10. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 9 zwalniana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

11. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie lub firma, przedsiębiorstwo ulegnie likwidacji. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z potrąceń z faktur składanych do zapłaty przez 

Wykonawcę, 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na usuwanie wad i usterek w przypadku jeśli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub firma, 

przedsiębiorstwo ulegnie likwidacji. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach: 

1) określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 

nr 0 poz. 1579), tj. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) W wypadku, o którym mowa wyżej, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, którego wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5.00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy przez Stronę umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego, 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20 % wskazanego w umowie wynagrodzenia 

brutto wykonawcy. 

4) za niewłaściwe wypełnianie obowiązków powstałych w skutek powierzenia przez wykonawcę realizacji 

zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj. z tytułów i w wysokościach określonych w rozdz. 

XIX ust. 17 SIWZ. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu sankcji umowne w wysokości iloczynu 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczbą miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

4. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do złożenia w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania pisemnych wyjaśnień dotyczących zaistnienia uchybienia w wykonywaniu usług i okoliczności 

jego powstania. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień i na ich podstawie podejmie 

decyzję o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie 

udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od 

naliczenia kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia, a wykonawca 

wyraża na to zgodę. 

6.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie 

pokryją w całości wyrządzonej Zamawiającemu szkody. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 

9. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

10.Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy: 

10.1. Dotyczące zmiany wynagrodzenia: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia. 

2) zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności siły wyższej - 

rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej 

uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne 

lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej 
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10.2. Dotyczące zmiany terminu wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań 

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron; 

2) o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie i odnotować to w dzienniku budowy. 

10.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1)wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego 

aneksu do niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 11, w sytuacji gdy zmiany do 

umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań wykonawcy nakierowanych na 

zwiększenie wynagrodzenia umownego, a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie 

są następstwem okoliczności zawinionych przez wykonawcę lub za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

13. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. III, IV, XVI, XVII, XIX 

specyfikacji. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego: 

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w Rozdziale 2 

Działu VI ustawy Pzp. 

3.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. 

XIX. Wymagania dotyczące umów odpłatnych zawieranych między wybranym przez 
Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą): 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała 

następujące warunki: 

a) umowa musi mieć formę pisemną; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 
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3. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

a) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy umowa nie spełnia warunków określonych w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z obowiązku przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo wyłączone są umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, chyba że wartość takich umów przekracza 50 000,00 zł. 

9. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo podlegającej obowiązkowi zgłoszenia na zasadach określonych w ust. 8 umowy 

przewidziany jest termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 

17 lit. d). 

10. Wymagania określone w ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca, w sytuacji udziału podwykonawców w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z dokumentem, który 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy stanowi podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub inne 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokonuje w terminie do 30 dni. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy przysługuje 7 dniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 
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a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każde takie zdarzenie; 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każde takie zdarzenie; 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 1 000,00 zł za każde takie zdarzenie; 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł za każde takie 

zdarzenie; 

18. Przedkładający umowę z podwykonawcą lub inny dokument dotyczący podmiotu trzeciego zobowiązany jest, wraz z 

taką umową lub dokumentem, przedłożyć dokument określający umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z 

podwykonawcą lub innego dokumentu, jeżeli podpisanie zostało dokonane przez osobę działającą na zasadzie 

pełnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu. 

XX. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.otbs.eu Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

zamowieniapubliczne@otbs.eu 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną za wyjątkiem przypadków określonych w 

niniejszej specyfikacji. 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania 

Wykonawcy.
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XXIV. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXV. Załączniki: 

1    Formularz ofertowy, 

2    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

2a  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3    Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

4    Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia 

5   Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

6   Dokumentacja projektowa 

 

 

 


