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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 
KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z 
DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z 
późn. zm.) 

 

 

Numer sprawy: 9/2019 

  
Nazwa i adres zamawiającego: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
KLISINO 100  
48-118 LISIĘCICE 
tel. 77 485-75-93 

www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl 
 

  

Określenie trybu zamówienia: 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: 
 przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24aa ust.1 na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). 
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie  art.11 ust.8 Pzp. 

 

 

 Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Dom 
Pomocy Społecznej w Klisinie, 48-118 Lisięcice, na pisemny wniosek lub na stronie 
internetowej:  www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl 

 
 

Osoba do kontaktów:  
           w sprawie dokumentacji przetargowej:  

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93 

              
             w sprawie przedmiotu zamówienia : 

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93 

  

1.  Przedmiot zamówienia: 

 
„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z 

dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” 
 
Prace polegają na remoncie budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach 
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” 
 
(CPV 45111100-9) Roboty w zakresie burzenia  

http://www.bip.dps-klisino.pl/
http://www.bip.dps.powiatglubczycki.pl/
http://www.bip.dps-klisino.pl/
http://www.bip.dps.powiatglubczycki.pl/
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(CPV 45410000-4) Tynkowanie 
(CPV 45443000-4) Roboty elewacyjne 
(CPV 45262300-4) Betonowanie 
(CPV 45313100-5) Instalowanie wind 
(CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Zakres prac:  

• Roboty rozbiórkowe 

• Roboty ziemne 

• Roboty w zakresie zbrojenia elementów budynku 

• Wykonanie ścian żelbetowych 

• Izolacja cieplna 

• Krycie dachów papą termozgrzewalną 

• Roboty murarskie 

• Kładzenie dachów bitumicznych 

• Betonowanie  

• Roboty instalacyjne  

• Dostosowanie zasilania do potrzeb urządzenia dźwigowego 

• Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez 
Urząd Dozoru Technicznego - dźwig elektryczny. 

- i inne  
 
Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, projekcie budowlanym oraz w przedmiarze 
robót. 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących 
części zamówienia na roboty budowlane :  
-zakres robót montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
 
UWAGA:  

Przy sporządzaniu oferty proszę nie brać pod uwagę pozycji przedmiaru robót : 

-  od nr poz.  40 do 57, 

-  od nr poz.  60 do 112, 

W/w  pozycje przedmiaru robót  nie podlegają przetargowi, są wyłączone z projektu 

budowlanego.  Prace te zostaną wykonane przez Zamawiającego 

 
Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia,   przed przystąpieniem do 
przygotowania oferty Zamawiający zaleca :  
-przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących 
przedmiot zamówienia, zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie 
Zamawiającego, 

   - uwzględnienia w ofercie innych kosztów robót, które są niezbędne do wykonania 
zadania. 

  Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. 
 
Zamawiający niniejszym informuje Wszystkich wykonawców , iż szacowana wartość  
zamówienia  wynosi netto 157 899,25 zł,  brutto 170 531,19 zł. 
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Wymagania stawiane przez Zamawiającego dla windy osobowej : 
 

Opis parametru 
 

Parametr wymagany 

Ilość szt. 1 

Typ osobowy 

Norma EN 81-20/50 

Udźwig 630 kg / 8 osób 

Prędkość 
 

1,0 m/s 

Przystanki / dojścia 
 

04/04 

Napęd 
 

Elektryczny. Wciągarka bezreduktorowa 

Sterowanie 
 

Mikroprocesorowe 

Kabina  
 

Przelotowa  

Wykonanie wewnętrzne kabiny Stal nierdzewna, podłoga: wykładzina antypoślizgowa 

Wyposażenie kabiny 
 

Wyświetlacz LCD, panel sterowania wyposażony w przyciski ( pietra, 
otwierania i zamykania drzwi, alarm) z oznaczeniem Braill`a, oświetlenie 
LED, poręcze i cokoły wykonane ze stali nierdzewnej, barierka na dachu 
kabiny, głośnik, wentylacja, drabinka do podszybia, fartuch 

Drzwi kabinowe Wykonanie: stal nierdzewna,  

Drzwi szybowe 
 

Wykonanie: stal nierdzewna, na poziomie piwnicy p.poż o klasie 
odporności ogniowej EI 60, pozostałe drzwi w wykonaniu standardowym  

Zjazd awaryjny 
 

Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do wyznaczonego przez 
zamawiającego przystanku 

Zjazd pożarowy 
 

Zjazd pożarowy do wyznaczonego przez zamawiającego przystanku 

Gwarancja na przedmiot zadania 
Wymagamy okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne obejmują okres od daty 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez okres min 36 miesięcy max 60 miesięcy. 
 

 

Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub 
zaproponowany okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy od wymaganego - oferta zostanie 
odrzucona. 

Miejsca wykonywania prac: 
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Głubczycach 
ul. Dworcowa 10, 48-100 Głubczyce 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp nazwy materiałów budowlanych, 
wyposażenia, sprzętu (typ, model, nazwa producenta) użyte w dokumentacji technicznej są 
nazwami pomocniczymi i przykładowymi dla wykonawców. W związku z powyższym 
zamawiający dopuszcza i/lub równoważne materiały budowlane, wyposażenie, sprzęt, 
spełniające parametry podanych przykładowo materiałów. 
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

Warunki wykonania robót: 
-przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektową, 
przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i zasadami bhp, 
- Wykonawca zabezpieczy plac budowy, wykonywane prace, sprzęt budowlany przed 
możliwością dostępu osób postronnych. Prace będą wykonywane w budynku Domu Pomocy 
Społecznej, w którym przebywają osoby niepełnosprawne w związku z czym należy je tak  
przeprowadzić aby nie powodować zakłóceń w funkcjonowaniu placówki.  
-Wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko nowe materiały, 
urządzenia oraz wyposażenia, 
-Wykonawca zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy, wykona zasilanie  placu 
budowy w niezbędne media i pokryje koszty ich zużycia. 
-Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac. Koszt ewentualnych szkód 
wyrządzonych na osobach i rzeczach w związku z realizacją zamówienia obciążać będzie 
wyłącznie Wykonawcę robót, 
-przedmiot zamówienia należy realizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi, standardami i etyką zawodową, 
-prowadzeniem robót w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz 
przy innych przeszkodach wynikłych w trakcie realizacji zamówienia na odpowiedzialności 
Wykonawcy i w ramach należnego mu wynagrodzenia 
-wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, siwz, 
przedmiarem, ofertą i umową.  
-wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zamawiającego oraz specyfikacji, 
-prace powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez 
Polskie Normy. 
-dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji i stanowi jej integralną część, 
-wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do 
sporządzenia, przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Plan ma uwzględniać specyfikę terenu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ 
sporządza się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały potrzebne do wykonywania 
zamówienia . 
-dobrane i użyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i 
certyfikaty, dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, 
-wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, 
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-wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji technicznej tylko i 
wyłącznie w celu sporządzenia oferty a w przypadku zawarcia umowy do wykonania 
zamówienia.   
-wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu 
robót i wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami i gotowości odbioru 
końcowego. 
-wszyscy pracownicy (Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców) posiadają 
aktualne szkolenie bhp, aktualne badania lekarskie i inne uprawnienia i kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 
-Stosowany i wykorzystywany przez (Wykonawcę, podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców) sprzęt, maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, posiadają aktualne 
przeglądy dopuszczające do pracy. Pracownicy  zostali zapoznani z instrukcjami obsługi i 
sposobem zachowania się w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. 
-wykonawca, zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie 
szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
 
2.1 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
2.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień , o których mowa w art.  

67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 
 
2.3 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.  
Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 
 
2.4. Zamawiający wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę następujących części zamówienia na roboty budowlane :  
-zakres robót montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
 
        2.4.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 
a) obsługa sprzętu budowlanego, 
b) wykonanie robót budowlanych 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący w/w zakres prac 
będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 z póź.zm) 

       Pozostałe informacje zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 

 

3.Termin wykonania zamówienia:  
 
    do dnia 18.11.2019 roku  
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4. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1 ) nie podlegają wykluczeniu;  
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. : 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r.- Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 pkt 13; 
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 
2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na 
podstawie art.24 ust. 5 pkt 1  t.j. 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 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, 
(Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978,1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 
 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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 2 ) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie postawiła żadnego warunku w zakresie pkt 2a).  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona przedstawi Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – 
minimum 500.000 zł 

      c ) zdolności technicznej lub zawodowej.  
           Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie     
           spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz 

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  inne dokumenty;– 
załącznik nr 5 

Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na 
wykonaniu remontu lub dostawy i montażu dźwigu osobowego (windy 
osobowej) o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto każda. Wykonawca 
obowiązany jest załączyć do wykazu dowód wystawiony przez wymienionego 
w wykazie odbiorcy, określający czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

Dowodami o których mowa w pkt. 1 ppkt.2 c) są: 
            a) poświadczenia, 
            b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a. 
 
                 -Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca którego oferta została 

najwyżej oceniona  przedstawi  wykaz osób, które będą  uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6  
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    Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji co najmniej: 
- 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu. 

            
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.  
 

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą 
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  
 

lp Wymagany dokument 
 

1  oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3  do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu oraz spełnieniu warunków udziału 

 

 

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. 5 ust. 
1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w rozdz. 5 ust.1 niniejszej SIWZ.  
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument 
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zał. Nr 2”, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 
SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ.  
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.  
 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w rozdz. 4.1 niniejszej SIWZ. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
5.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 rozdz.5, pkt. 14 ppkt  14.3 SIWZ. 
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- 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. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 rozdz.5 ust.4 SIWZ. 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu : 
 
lp Wymagany dokument 
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1  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 - załącznik nr 8 

 
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją 

art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w 
pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 
ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na 
najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny 
podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda 
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.  

8.W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w pkt 7 
stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty 
oświadczenia, o których mowa w rozdz. 5 ust 1.  

9.W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa 
w rozdz. 5 w pkt 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do 
udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

10. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia 
umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126).  

12.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny w wymogami  
zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w zał. nr 1 do SIWZ. 

13.Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą. 

 

14.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy Pzp. 
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14.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 
lp Wymagany dokument 

1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego – minimum 500.000 zł 
 

2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  inne dokumenty;– załącznik 
nr 5 
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu 
remontu lub dostawy i montażu dźwigu osobowego (windy osobowej) o wartości nie 
mniejszej niż 130 000,00  zł brutto każda. Wykonawca obowiązany jest załączyć do 
wykazu dowód wystawiony przez wymienionego w wykazie odbiorcy, określający 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone 
 

3 wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6  
    Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji co najmniej: 
- 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu. 
 

 

14.2 W celu spełnienia  przez ofertowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego  należy przedłożyć: 
 
lp Wymagany dokument 

1 NIE DOTYCZY 
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14.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy przedłożyć: 

lp Wymagany dokument 

1 aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o    
działalności gospodarczej 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

 

14.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

lp Wymagany dokument 

1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 5 ust. 14 ppkt 14.3 składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
Jeżeli w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w rozdz. 5 ust. 14, ppkt 14.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby  albo osób uprawnionych do jej 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 i miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

14.5 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 

14.6 Inne wymagane dokumenty : 

lp Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

2 Dowód wpłaty wadium 
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Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium na dwa zadania. 

3 Kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy 

 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 
Zamawiający posiada aktualne 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). 
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w 
którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania 
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do 
oferty składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich 
składających ofertę wspólną. 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zamawiający będzie oceniał każdego z 
wykonawców w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast 
warunki materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej będą 
oceniane poprzez spełnienie tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak 
jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta składana 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać: 
1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust. 1  SIWZ dla każdego 
partnera konsorcjum osobno, 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, składają dokumenty wymienione w rozdz. 5 ust. 14 SIWZ, przed 
zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedłożyć zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o 
niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowne 
porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co najmniej następujące postanowienia: 
a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie 
publiczne, 
b) wskazanie pełnomocnika, 
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c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 
d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie 
publiczne w trakcie jego obowiązywania.  
 
8. Informacja na temat wadium: 

      
1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ust. 1 Pzp jest zobowiązany 
do wniesienia wadium w kwocie: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do dnia 
22.07.2019r. roku do godz. 11:45 
2. Wadium winno obejmować cały okres związania z ofertą. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w 
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
42, poz. 275 z póź. zm.) 
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 
innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego: Nr konta 73 1020 3714 0000 4902 0012 8355 do dnia 22.07.2019r. 
do godz. 11:45 (jest to termin, do którego wadium powinno znajdować się na koncie 
zamawiającego). Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego 
rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto 
zamawiającego w określonym terminie). 
Za skuteczność operacji (przelewu) odpowiada wykonawca. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Będą 
one zwrócone wraz z ewentualnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
7. Pozostałe formy wadium (gwarancje i poręczenia) powinny być zdeponowane w kasie 
zamawiającego do dnia 22.07.2019 roku do godz. 11:45 
8. 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. 4 a Pzp. 
9 Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
11. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z 
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do 
wniesienia protestu. 
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
 
9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria 
oceny ofert: 

– cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia – 60 % 
– okres gwarancji – 40 %, 

 
–  okres gwarancji   – 40 %, 
przy czym okres gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

1) 36 miesięcy – 10%                       10 pkt 
2) 48 miesięcy – 20%                       20 pkt 
3) 60 miesięcy – 40%                       40 pkt 

gdzie: 1%=1pkt. 
 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 
dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. 

 
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca, nie określi w 
złożonej ofercie okresu gwarancji  lub zaproponowany okres gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy 
- oferta zostanie odrzucona 
 
Jeżeli wykonawca w ofercie poda termin gwarancji w innych jednostkach niż miesiące, do obliczeń 
okres gwarancji zostanie przeliczony na miesiące. 
 
 

2.Zasady oceny ofert 
 

 
1)Przyjmując wagę 60% ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

            Cena oferty najniżej skalkulowanej (brutto) 
Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------       x 60 % x 100  

                     Cena oferty ocenianej (brutto) 
 

 Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie wyliczona  wg. powyższego wzoru 
W kryterium  „cena”  najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie     podlegająca odrzuceniu z 
najniższą ceną brutto. 
 
 
2)Przyjmując wagę 40% ocena punktowa w kryterium okres gwarancji dokonana zostanie zgodnie 

z formułą: 
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Wartość wyrażona w pkt  za okres  
na jaki Wykonawca oceniany udziela  gwarancję  

Liczba punktów w kryterium   jw.    = ------------------------------------------------------------     x 40% x 100  
                                40 pkt   
( max. limit wartości wyrażonej w pkt za okres gwarancji  
ustalony przez Zamawiającego) 

                                                   

 Za kryterium  okres gwarancji Wykonawca może uzyskać max. 40 pkt. 
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po 
zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość 
punktów. 

 
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej ofert w postępowaniu z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie , zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 
W siedzibie Zamawiającego:  
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
48-118 LISIĘCICE 
Sekretariat pok. Nr 1 
w terminie do 22.07.2019r.  
do godz. 11.45 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania. 
Opakowanie i oznakowanie oferty. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej Przetarg nieograniczony na : 
„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych” 
Nr sprawy 9/2019 
 dodatkowo opisanej „Nie otwierać przed godz. 12.00 – 22.07.2019r.” 
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy. 

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie pod 
rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczony przez wykonawcę. 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 
Siedziba Zamawiającego: 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
48-118 LISIĘCICE 
Sala konferencyjna  
w dniu 22.07.2019 r. o godz. 12.00 
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12. Termin związania ofertą: 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
            
14. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo    

zamówień publicznych. 
 Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych 
 
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, ze 
wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

16.Przed wszczęciem postępowania nie zastosowano dialogu technicznego. 

17. Informacje dodatkowe. 
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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, 
Klisino 100, 48-118 Lisięcice, te. 77 485 75 93; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie  jest Pani 
Ewa Gawęcka, kontakt: adres e-mail : dps_klisino@poczta.onet.pl  telefon 77 485 75 93*; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postepowania 9/2019, 

nazwa: „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z 
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
4) 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

5)  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; 

6) 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;   

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

mailto:dps_klisino@poczta.onet.pl
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8)  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; 

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

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

 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP na portalu UZP nr 570271-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.  

Klisino, 05.07.2019r.                                                                     
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