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§ 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Zadanie dla projektu: „Przebudowa i modernizacja bloku A1 w Szpitalu 
Uzdrowiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Gołąbek celem 
podniesienia poziomu lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju 

 
 

1. Remont ścieżki zlokalizowanej na terenie działki 433/3 obręb Rymanów Zdrój.  

 
Chodnik, który ma być remontowany ma szerokość 200cm miejscami 250cm. Nawierzchnia 
chodnika wykonana jest z płyt betonowych 50x50 cm oraz na niewielkich odcinkach z betonu 
wraz z obrzeżem. Wody opadowe odprowadzone są na trawnik po obu stronach chodnika.  
Zakres prac: 

• rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 
• rozebranie obrzeży 
• wykonanie podbudowy 
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
• oczyszczenie strumieniowo-ścierne murków kamiennych i poręczy metalowych 
• odmalowanie poręczy 
• uzupełnienie spoin murków i hydrofobizacja 

 
2. Ścieżka edukacyjna z tablicami edukacyjnymi na terenie działki 433/3 obręb 

Rymanów Zdrój. 

Ścieżka edukacyjna składa się z pięciu tablic. Należy je wykonać z materiału odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne, zamontować na słupku ocynkowanym i malowanym proszkowo. 
Tablica powinna być posadowiona na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary tablicy: 
74x105cm. Wykonawca przedstawi trzy propozycje tematyczne tablic edukacyjnych do akceptacji 
przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie tablic w odległości ok. 1-2 m od siebie w linii prostej w odległości ok. 1 m od 
krawędzi chodnika.  

 
3. Altana wypoczynkowa na terenie działki 433/3 obręb Rymanów Zdrój. 

Altana należy wykonać z drewna iglastego o wymiarach 3x3 m. Poszycie dachu z blachy 
tytanowo - cynkowej na rąbek stojący – nawiązując do pokryć historycznych budynków 
uzdrowiskowych. Na pełnym deskowaniu zamontować membranę systemową do pokryć na rąbek 
a następnie zamontować poszycie z blachy tytanowo – cynkowej. Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej o konstrukcji z rysunku nr1. 

4. Plac zabaw na terenie działki 433/3 obręb Rymanów Zdrój.  

Należy dostarczyć i zainstalować zestaw urządzeń ćwiczeniowych i zabawowych, w których skład 
wchodzą: 
- huśtawka pojedyncza szt.1 
- zjeżdżalnia szt. 1 
- drabinka szt.1 
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Zadanie dla projektu: „ Przebudowa i modernizacja zakładów przyrodoleczniczych 
w Szpitalach Uzdrowiskowych Zimowit i Eskulap oraz Sanatorium Uzdrowiskowego 
Opatrzność zlokalizowanych na obszarze Rymanowa Zdroju” 

 
1. Remont ścieżki zlokalizowanej na terenie działki 433/3 obręb Rymanów Zdrój. 

Chodnik, który ma być remontowany ma szerokość 200cm miejscami 250cm. Nawierzchnia 
chodnika wykonana jest z płyt betonowych 50x50 cm oraz na niewielkich odcinkach z betonu 
wraz z obrzeżem. Wody opadowe odprowadzone są na trawnik po obu stronach chodnika.  
Zakres prac: 

• rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 
• rozebranie obrzeży 
• wykonanie podbudowy 
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
• oczyszczenie strumieniowo-ścierne murków kamiennych i poręczy metalowych 
• odmalowanie poręczy 
• uzupełnienie spoin murków i hydrofobizacja 

 
2. Ścieżka edukacyjna z tablicami edukacyjnymi na terenie działki 433/3 oraz 416/6 

obręb Rymanów Zdrój. 

Każda z ścieżek edukacyjnych składa się z pięciu tablic. Należy je wykonać z materiału 
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, zamontować na słupku ocynkowanym i malowanym 
proszkowo. Tablica powinna być posadowiona na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary 
tablicy: 74x105cm. Wykonawca przedstawi trzy propozycje tematyczne tablic edukacyjnych do 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Rozmieszczenie tablic w odległości ok. 1-2 m od siebie w linii prostej w odległości ok. 1 m od 
krawędzi chodnika.  

 
3. Altana wypoczynkowa na terenie działki 416/6 obręb Rymanów Zdrój. 

Altana należy wykonać z drewna iglastego o wymiarach 3x3 m. Poszycie dachu z blachy 
tytanowo - cynkowej na rąbek stojący – nawiązując do pokryć historycznych budynków 
uzdrowiskowych. Na pełnym deskowaniu zamontować membranę systemową do pokryć na rąbek 
a następnie zamontować poszycie z blachy tytanowo – cynkowej. Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej o konstrukcji z rysunku nr1. 

 
4.  Plac zabaw na terenie działki 416/6 obręb Rymanów Zdrój. 

 
- huśtawka pojedyncza szt.1 
- zestaw zabawowy szt.1 
  

Wszystkie urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne i być odporne na 
promienie UV.  
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Kolor urządzeń do ustalenia z Zamawiającym.  

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji budowlanej stanowiącej 
Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami zamawiającego 
oraz na warunkach określonych umową. Przekazane przedmiary nie są obowiązujące – 
stanowią tylko funkcję pomocniczą. 

2. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o: 
1) wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (tj.: 

 ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach                       
i przedmiarami robót), która stanowić będzie integralną część umowy po jej zawarciu, 

2) postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
3) wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2019.1186 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi, 
4) przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.).  
3. Wykonawca udzieli co najmniej 3 – letniej (36 miesięcy) gwarancji na wady fizyczne 

przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.           
4. Lokalizacja robót budowlanych: na terenie działek 416/6 i 433/3 w Rymanowie Zdroju. 
5. Teren budowy na czas realizacji zamówienia będzie przekazany wykonawcy. W trakcie 

wykonywanych robót budynki znajdujące się na działkach 416/6 i 433/3 będą prowadziły 
swoją dotychczasową działalność. Wykonawca w czasie trwania prac ma obowiązek 
zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi.  

6. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w celu rzetelnej wyceny przedmiotu 
zamówienia – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej. 

7. Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy (tj. roboty budowlane, sanitarne, elektryczne) 
będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040 t.j.) wówczas Zamawiający wymaga, aby czynności te 
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie 
umowy o pracę. Za czynności, o których mowa w art. 22 § 1 k.p. Zamawiający uważa w 
szczególności czynności osób wykonujących prace fizyczne tj. - wykonywanie prac 
fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, 
gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 
W konsekwencji Zamawiający wymaga, aby ww. osoby były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W celu kontroli realizacji powyższego 
obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia przed rozpoczęciem 
wykonywania tych czynności, wykazu osób wraz z oświadczeniem, że osoby te zatrudnione są 
na umowę o pracę. Wykonawca odpowiada również za realizację powyższego obowiązku 
przez Podwykonawców.   

8. Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz 
stosowania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie produkty (materiały                    
i urządzenia) określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania                 
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i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone 
parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą 
odpowiadać produkty (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego.   

10. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania                     
i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie 
do norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy deklaracji zgodności, Zamawiający 
dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania 
równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, aprobatach, specyfikacjach 
technicznych czy deklaracjach zgodności, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez 
Zamawiające go wymagania. 

11. Za przedmiot równoważny uznane zostanie takie rozwiązanie, która przedstawia przedmiot 
zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych 
do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem, w pełni kompatybilne z innymi zaprojektowanymi w 
dokumentacji technicznej rozwiązaniami i pozwalające osiągnąć zakładany cel. 

12. Ze względu na konieczność określenia standardów wykonania oraz wykończenia podano 
konkretne rozwiązania i wyroby, które należy traktować jako przykładowe. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia 

14. Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt 
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostać potwierdzony dokumentem przekazania 
odpadów. Materiały z rozbiórek w dobrym stanie technicznym, pozostaną do dyspozycji 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającemu 
potwierdzone kopie dokumentów przekazania odpadów powstałych przy realizacji robót 
upoważnionemu odbiorcy. Odpady należy usuwać na bieżąco z obiektu i terenu 
Zamawiającego. Wykonawca musi prowadzić na bieżąco ewidencję odpadów, która musi być 
udostępniana do wglądu Zamawiającego w każdym czasie trwania budowy. Koszt odbioru i 
wywozu odpadów ponosi Wykonawca. 

15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy mienia i budynków, gdzie 
będzie realizowana umowa, Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawienia i 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. Po zakończeniu robót Wykonawca 
zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego terenu w obrębie wykonywanych prac, 
wszędzie tam gdzie okaże się to konieczne i wiąże się z zakresem robót objętych umową. 

16. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
34953300-5 Chodniki 
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan 
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych 
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw 
37535210-2 Huśtawki ( pionowe do placów zabaw) 
37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw 
37535100-8 Huśtawki 
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§ 2 
Części zamówienia 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
§ 3 

Wznowienie zamówień 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 
 

§ 4 
Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

§ 5 
Oferty wspólne 

 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwa lub więcej 

podmiotów, wspólnicy zobowiązani są załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo 
ustalające zakres uprawnień podmiotu wyznaczonego do reprezentowania ich w 
postępowaniu. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców 

2. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją zamówienia, w imieniu i na rzecz każdego wspólnika. 

3.  Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia został określony w § 14. 

4. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w ust. 1- 3. 

5. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy składający 
ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą 
co najmniej : 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
3)  czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.  
6. Umowa regulująca współpracę  musi  być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie 

wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów 
wobec zamawiającego za wykonanie umowy. 

§ 6 
Umowy ramowe 

 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 

§ 7 
Sposób przekazywania informacji  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem wyjątków określonych           

w ustawie prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. 
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, w tym treści SIWZ                  

i ogłoszenia, należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego 
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lub drogą elektroniczną w godzinach jego urzędowania tj. w dni robocze od godz. 7:00 do 
godz. 15:00: 

Uzdrowisko Rymanów S.A. 
ul. Zdrojowa 48 

38-481 Rymanów Zdrój 
tel. 13/4357401 

e-mail: kzieba@uzdrowisko-rymanow.com.pl  
 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na ww. adres. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma 
zgodnie z datą jego wysłania. 

5. Korespondencja przesłana elektronicznie po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do 
Zamawiającego po godz. 15:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy 
Zamawiającego. 

§ 8 
Aukcja elektroniczna 

 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

§ 9 
Dynamiczny system zakupów 

 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
 

§ 10 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określa projekt umowy, stanowiący 

Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

§ 11 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

 
Prace objęte przedmiotem zamówienia należy przeprowadzić w terminie do dnia 

− do 28.02.2020 r. 
§ 12 

Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

30.12.2019 r. do godz. 9:00. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania.  

3. Wadium ustala się w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).  
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
5. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 
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6. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju nr konta: 92 1600 1462 1883 2178 
6000 0001 z adnotacją „Wadium – Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej 
infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak sprawy DI-06/19.  

7. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym               
w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać 
bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego,                 
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres 
związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest 
oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może 
mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu 
(poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j.) należy dołączyć do oferty  
w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, 
np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją: „Wadium – Utworzenie oraz remont 
ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak sprawy DI-06/19.  

9. Dokument wadialny musi zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, w przetargu nieograniczonym 
Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - 
znak sprawy DI-06/19.  

 
10. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 

 
§ 13 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
 

1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7, 8 
uPzp  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,             
o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. 

       Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Sytuacja ekonomiczna Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zdolność 
kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł. W celu potwierdzenia warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia 
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

 
c) zdolności  zawodowej 
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Zdolność zawodowa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonaniem należycie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującą 
wykonanie lub remont ciągów komunikacyjnych lub chodników lub ścieżek, o wartości nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto 
Uwaga:  
• Przez robotę budowlaną rozumie się robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy.  
• Jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 

waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym                        
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

• Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 t.j). 

• Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;                   
w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 t.j). 

2. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków może 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

3. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 
ustawy pzp; 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7, 8 uPzp.  
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

§ 14 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
 

Uwaga! W przedmiotowy postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 
24aa uPzp. 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 udzieli zamówienia publicznego 
Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Jeżeli jednak Wykonawca, o którym w zdaniu drugim uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może 
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert. 
 
1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda aby każdy 
Wykonawca złożył z ofertą następujące dokumenty:  
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega 
wykluczeniu; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu; 
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
podstaw do ich wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby – 
warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych 
podmiotach. 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. 

3. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia         
z udziału w postępowaniu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. Przedmiotowe 
postanowienie nie ogranicza uprawnień Wykonawcy, o których mowa w art. 36 b ustawy 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 
1) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym 

oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie 
warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

2) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania przez warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa 
warunków realizacji zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż                      
w przypadku pojedynczego Wykonawcy. 

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze 
złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu 
wzór informacji do ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 5 do SIWZ). 
 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa § 13 ust. 1 – 3. 
 
Uwaga:  
Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, lecz 
może żądać od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2 uPzp. 
 
W tym celu Zamawiający może żądać: 

1) Wykaz robót budowlanych (stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, potwierdzający wykonanie  należycie co najmniej jednej roboty 
budowlanej obejmującą wykonanie lub remont infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej 
o wartości nie mniejszej niż  150 000,00 zł brutto (słownie jeden milion pięćset tysięcy 
złotych 00/100) wraz dowodami określającymi, że roboty budowlane ujęte w wykazie 
robót 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 
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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. 

2) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy w wysokości nie niższej niż 300 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,                      
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

5) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał 
przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego; 

6) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7, 8 uPzp; 

8) Dokumentów, na podstawie § 9 ust. 1 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.2016.1126), w celu 
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) 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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9) Dokumentów, na podstawie § 5 pkt 5 - 9 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.2016.1126), w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w prowadzonym 
postępowaniu.   

6. W przypadku gdy dany dokument jest dostępny w formie elektronicznej wykonawca wskaże 
adres strony internetowej gdzie jest ogólnie i bezpłatnie dostępny a Zamawiający samodzielnie 
pobierze go. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotu, na zasobach 
którego polegać będzie Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału                     
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia wezwania, zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zamawiający wezwie również w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów określonych w ust. 6 pkt 7 siwz  
składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,            
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 6 pkt 5 - 7 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

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

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 10  i 11, 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 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsca zamieszkania tej osoby. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę  lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

13. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale Wykonawca składa w formie 
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna 
pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego 
dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą 
zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców 
poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego 
Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
na podstawie art. 23 uPzp. 

§ 15 
Termin związania ofertą 

 
1. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni, licząc od 

dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców  - 
na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą - o przedłużenie tego terminu,  
o czas oznaczony. 

§ 16 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, 
przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz 
wskazówkami Zamawiającego. 

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane (łącznie ze stroną 
tytułową) oraz spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 
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8. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem" (podpisem lub parafką) przez Wykonawcę lub 
osobę przez niego upoważnioną. 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

10. Oferta musi być złożona w terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1. Koperta zawierająca przygotowaną ofertę powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona 
nazwa i adresem Wykonawcy z dopiskiem: „OFERTA – Utworzenie oraz remont 
ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak sprawy DI-06/19. – 
Nie otwierać przed godz. 9:30 w dniu 30.12.2019 roku”  

11. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 
2) oświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 
3) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo; 
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument 

stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarciu umowy            
w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku wspólników spółki cywilnej, 
wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia); 

5) dokumenty dotyczące wadium zgodnie z postanowieniami § 12. 
12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu     
          składania ofert, przy czym: 

1) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 11 z dopiskiem 
WYCOFANIE. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty 
wycofane zostaną zwrócone po terminie składania ofert. 

2) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca 
winien złożyć te dokumenty. Powyższe oświadczeni i ewentualne dokumenty należy 
zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 11 i z dopiskiem ZMIANY. 
Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż   w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u 
Pzp. 

14. Zastrzeżenie winno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako 
„część jawna oferty" i jako „część tajna oferty". Oferta złożona bez podziału na części jest 
ofertą jawną. 

§ 17 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uzdrowisko Rymanów S.A.,  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój, Sekretariat Zarządu, w terminie do 30.12.2019 r. do 
godziny 9:00. 

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty Zamawiający 
przyjmie termin otrzymania przesyłki. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godzinie 9:30, w siedzibie Zamawiającego, 
budynek „Biały Orzeł” ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój, pokój nr 8 – sala 
konferencyjna. 

4. Oferta złożona po terminie niezwłocznie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 
2 uPzp. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.     
6. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia; 
2) nazw i adresów Wykonawców, którzy zlozyli oferty w terminie; 
3) ceny oferty, terminów wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                 

w ofertach. 
8. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ 

kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym 
 

§ 18 
Opis sposobu obliczania ceny, jaką Wykonawca obowiązany jest zamieścić w Formularzu 

cenowym 
 

1. Cena oferty powinna być obliczona jako całkowita cena brutto zamówienia za cały okres 
realizacji umowy, z należnym podatkiem VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego 
podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług oraz o podatki akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku 
VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 6 uPzp. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała 
zmianom ani korektorem.  

3. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu o: 
aktualne powszechne stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, 
opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty ubezpieczenia 
OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym 
koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające  
z wszelkich upustów i rabatów. 

4. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 
wpływ na cenę zamówienia. 

5. Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Podstawą obliczenia wartości zadania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (które spełniają tylko funkcje pomocniczą), 
odbyta wizja lokalna oraz wnioski Wykonawcy z wykonanych ewentualnie odkrywek 
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(warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie przez Wykonawcę), jak również wszystkie 
zobowiązania wynikające z treści załączonego tekstu umowy oraz inne związane z 
przedmiotem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

7. Przedmiar robót pełni jedynie funkcje pomocniczą do obliczenia ceny oferty przez 
Wykonawcę. 

8. Wykonawca, który zostanie wybrany w prowadzonym postępowaniu do realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, który przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej        
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz Kosztorysu ofertowego w wersji 
uproszczonej co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy.  

§ 19 
Kryteria oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym 

przypisano poniższe znaczenie: 
1) Kryterium I - Cena oferty 

- znaczenie kryterium  90% 
- sposób oceny ofert – ocena punktowa, oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna ilość 
90 pkt 
- kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

       Xc = (Cmin : Cbad) x 90 pkt                    gdzie:Xc        – oznacza wartość punktową 
oferty 

                                                                                          Cmin      - oznacza najniższą cenę wśród 
złożonych ofert 
                                                                                          Cbad     - oznacza cenę oferty badanej  
              

2) Kryterium II – gwarancja  
- znaczenie kryterium 10% 
- sposób oceny ofert  - ocena punktowana w kryterium okres gwarancji – pod uwagę 
będzie brana ilość miesięcy udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, ponad 36-
miesięczny okres wymagany przez Zamawiającego. 
Maksymalna liczba punktów, która może być przeznaczona w tym kryterium to 10 
punktów. 
Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następujących zasad: 
12 miesięcy   - G = 4 pkt 
24 miesiące   - G = 6 pkt 
36 miesięcy   - G = 8 pkt 
48 miesięcy   - G = 10 pkt 

 
        Jeżeli zadeklarowany  przez Wykonawcę  w formularzu ofertowym okres gwarancji będzie      
       krótszy niż 12 m-cy wartość G =0 pkt, jeżeli natomiast zadeklarowany  przez Wykonawcę    
       w formularzu ofertowym okres gwarancji będzie dłuższy niż 48 m-cy G=10 pkt 
 
2. Punktacja końcowa zostanie ustalona, jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria, 

obliczona wg wzoru: 
 Xc = I + II 

 
§ 20 

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 
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1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje wszystkich 

Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

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

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 uPzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2.   Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego punktu, na 
stronie internetowej. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do przedłożenia do wglądu umowy 
Konsorcjum/umowy spółki cywilnej, zawierającej co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 
4) Jeżeli wybrany Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie dokumentu, do 

złożenia którego został wezwany przez Zamawiającego (ust.5), Zamawiający uzna, że 
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający postąpi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego punktu. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu : 
1) pisemną informację o podwykonawcach i zakres usług, które zamierza im powierzyć                  

w toku wykonywania zamówienia wraz z orientacyjną wartością powierzonych 
podwykonawcom części zamówienia; 

2) polisę ubezpieczeniową, o której mowa w § 3b Umowy; 
3) potwierdzenie wniesienia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy 
4) kosztorys ofertowy na podstawie, którego Wykonawca przygotował ofertę 
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§ 21 
Warunki umowy. Wzór umowy 

 
1. Do SIWZ dołączony został wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych                 
w postanowieniach załączonego do SIWZ wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we 
wzorze umowy. 

 
§ 22 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                     
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia przed zawarciem umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 uPzp. 
4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: 
1) Zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń), do zapłaty wysokości określonej w 

gwarancji kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
obowiązków wynikających z rękojmi, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) Termin obowiązywania gwarancji nie krótszy niż 30 dni od dnia wskazanego w § 2 ust 1 
wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – co do zabezpieczenia zgodnego z 
umową wykonania robót;  

 
§ 23 

Wymagania związane z realizacją zamówienia na podstawie art. 29 ust.4 u Pzp. – klauzula 
społeczna 

 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp. 

  
§ 24 

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 

§ 25 
Środki ochrony prawnej 

 
Podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego określonych w ustawie przepisów i zasad udzielania zamówień przysługuje 
wniesienie odwołania na zasadach określonych w dziale VI uPzp 
 



19 
 

§ 26 
Ochrona informacji 

 
Wykonawca jest zobowiązany traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące 
zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, a pozyskanych informacji 
nie może użyć do celów innych niż związane z realizacją umowy oraz nie może ujawniać ich 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być 
ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 
mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych.   
 

§ 27 
Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie 

 
Wykonawcy chcący zastrzec informacje, których nie należy ujawniać, do oferty powinni dołączyć 
wystąpienie wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z oferty, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j). 

 
§ 28 

 
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

§ 29 
Informacje dodatkowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                        
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

§ 30 
Załączniki do SIWZ (stanowiące integralną część SIWZ) 

 
Nr 1 – dokumentacja budowlana, 
Nr 2 – wzór formularz ofertowy, 
Nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
Nr 5 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej, 
Nr 6 – wzór wykazu robót, 
Nr 7 – wzór umowy. 
 
 


