
1 

 

Nasz znak: ZP/ 11 /2020  Tarnów, dnia 01.12.2020r. 

 

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 

33 – 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Konserwacje, drobne prace remontowe,  

oraz usuwanie drobnych usterek  

w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB” 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.  

33 – 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9  

tel. /014/ 621 93 81, faks /014/ 621 93 81 wew. 102, 

adres strony internetowej www.mzb.tarnow.pl  

e-mail: przetargi@mzb.tarnow.pl   

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych 

zarządzanych przez MZB.  

 

3. 1.  Zakres robót objęty konserwacją, drobnymi naprawami awaryjnymi: 

Roboty budowlane, 

- roboty ziemne    -    podłogi, posadzki 

- roboty betonowe i żelbetowe                   -   ogrodzenia  

- roboty murowe                                         -   roboty z prefabrykatów gipsowych 

- roboty ciesielskie     -   roboty dociepleniowe   

- roboty pokrywcze                                     -   roboty zagospodarowania terenu  

- roboty izolacyjne      -   roboty związane z usuwaniem nieczystości  

- roboty tynkowe                                             i śmieci  

- roboty stolarskie                                       -   roboty związane z wykwaterowaniem i  

- roboty szklarskie                                           eksmisją 

- roboty malarskie                                        

- roboty ślusarskie  

- inne roboty powstałe w związku z zagrożeniem życia, katastrof budowlanych i robót 

związanych z przerwą w dostawie mediów. 

Instalacje sanitarne: wod – kan, gaz. – konserwacje i drobne naprawy awaryjne :  

- roboty w zakresie napraw, wymian i demontaży rurociągów wody i urządzeń wodnych  

- roboty w zakresie napraw, wymian i demontaży instalacji  kanalizacyjnej i urządzeń oraz 

przyborów  

- roboty w zakresie napraw, wymian, demontaży rurociągów  instalacji gazowej i urządzeń 

oraz  usuwania usterek. 

- inne roboty powstałe w związku z zagrożeniem życia, katastrof budowlanych i robót 

związanych z przerwą w dostawie mediów. 

- sprawdzanie szczelności instalacji gazowej  

Instalacje elektryczne – konserwacje i drobne roboty awaryjne :  

- roboty w zakresie wymiany, demontaży przewodów, osprzętu, przyborów i usuwanie 

usterek oraz  pomiarów elektrycznych - roboty w zakresie instalacji odgromowej  

- inne roboty powstałe w związku z zagrożeniem życia, katastrof budowlanych i robót 

związanych z przerwą w dostawie mediów. 

- pomiary elektryczne  

 

Prace objęte zamówieniem zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu 

obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń.  

Ustala się kolejność realizacji zgłoszeń: 

http://www.mzb.tarnow.pl/
mailto:przetargi@mzb.tarnow.pl


3 

 

1. Do realizacji natychmiastowej – awarie, związane z zagrożeniem życia, katastrof 

budowlanych i robót związanych z przerwą w dostawie mediów – w dni robocze w godzinach 

od 7.00 do 15.00  

2. W terminach na dzień następny – sprawy pilne lecz nie stanowiące zagrożenia życia, 

zdrowia i mienia  

3. Inne, w terminach 5 dni od przyjęcia zlecenia, po uzgodnieniu z zamawiającym  

4. W trakcie wykonywania w/w zamówienia w budynkach i lokalach należy stosować się do 

zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25.05.2020 w zakresie wykonywania 

usług przez pracowników technicznych - https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-

zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/ . 

 

3.1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

kod CPV: 45000000-7  

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

3.3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 

3.3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 

na  podstawie umowy o pracę.  Tym samym wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli 

tzw. pracowników fizycznych. Przy czym czynności takie muszą być 

wykonywane osobiście przez tą osobę, na rzecz wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pod ich kierownictwem, w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, za wynagrodzeniem. Ponadto odpowiedzialność 

wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z 

wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych 

ponosi wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a 

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z 

wykonywaną czynnością. 

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, 

osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, chyba że 

wykonywane przez nie czynności spełniają ww. cechy i innych osób, 

których wykonywane czynności nie spełniają ww. cech.  

3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

3.3.2.1. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę 

3.3.2.2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

3.3.2.3. innych dokumentów 

3.3.2.4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/
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3.3.2.5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. 

Dokumenty i oświadczenia powinny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

3.3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

3.3.3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

3.3.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów, które powinny zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, wymiar etatu, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika. Pozostałe dane powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rrozporządzenia 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 (zwane dalej RODO). 

3.3.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3.3.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

3.3.4. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę 

o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli 
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(personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a wykonawca 

zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki 

przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) 

zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. 

3.3.5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 3.9.1. czynności i 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w pkt 3.9.4.  

3.3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.   

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, 

jeżeli wykaże, że: 
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a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100.000 

PLN.   

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) Wykonał 2 roboty budowlane obejmujących zakresem roboty 

budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem 

ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z 

załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo 

ukończone. Wykonawca przedłoży referencje albo inne dokumenty – 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa 

powyżej – załącznik nr 4,  

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie 

robót budowlanych: 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w 

szczególności:  

- minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie 

branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których 

wykonuje się roboty elektryczne,  

- minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie 

branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których 

wykonuje się roboty gazowe  

– załącznik nr 5  

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

5.3.5. 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. W odniesieniu do 

warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 



7 

 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

i ust. 5 Pzp. 

5.3.7. 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. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. 

oraz 5.3.3. SIWZ. 

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.11. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

5.4. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
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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 2020 r. poz. 1228 z 

późn. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli 

za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

5) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;  

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 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. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.   

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych 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, 
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daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 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 budowalne były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną 

przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 

w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) 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; 

3) 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 organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
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przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

Pzp; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym 

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 

Pzp; 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 

terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 

do SIWZ. 
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:  

1) ppkt 1 - składa informację 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) 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, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. 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 pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 

6.10. 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. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 

SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ 

zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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.  
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6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 

SIWZ. 

6.16. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp. 

 

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. stanowi odpowiednio Załącznik nr 2  

i Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby w/w oświadczenia 

zostały złożone w formie pisemnej. 
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. 

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

7.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346). 

7.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 

7.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
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pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

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

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 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. Powyższe zasady stosuje się wobec dalszych 

podwykonawców 

7.10. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu,  spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1282) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

7.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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7.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.12. SIWZ zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.14. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

7.15. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.15. SIWZ, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7.17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej. 

7.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

7.20. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.21. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp. 

7.23. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

7.24. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. a także klauzula informacyjna wynikająca z 

art.13 „RODO” .1  

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie za pośrednictwem operatora 

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

U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z 

późn. zm.). W ramach oświadczeń składanych przez Wykonawcę w zakresie 

oświadczeń z art.25a Pzp wymagane jest pisemne złożenie oświadczeń, nie 

dopuszcza się składania lub uzupełniania w/w oświadczeń drogą elektroniczną 

(załącznik nr 2 i załącznik nr 3).  

8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

w zakresie przedmiotu zamówienia z: 

- Paweł Bednarek  

w zakresie procedury przetargowej z: 

- Katarzyna Molczyk  

8.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Sp.  

z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 tel. /014/ 621 

93 81, faks /014/ 621 93 81 wew. 102, adres strony internetowej 

www.mzb.tarnow.pl, e-mail: mzb@mzb.tarnow.pl   

 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie 

Budynków sp.  z o.o. z siedzibą w Tarnowie,  jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl  lub korespondencyjnie na adres 33 – 100 

Tarnów ul. Waryńskiego 9 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. L 119 z 

04.05.2016, str1) 

http://www.mzb.tarnow.pl/
mailto:mzb@mzb.tarnow.pl
mailto:iodo@mzb.tarnow.pl
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 

(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); 

− 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 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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

9. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:  

 

Konserwacje lokale użytkowe  – 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)  

 

10.2.  Wadium może być wniesione w następujących formach:  

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 110). 
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10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PKO S.A. 20 1240 4748 1111 0000 4875 0682     

Tak aby kwota wadium znalazła się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu i 

godzinie na składanie ofert – podając w tytule na dowodzie wpłaty: 

 

Konserwacje lokale użytkowe MZB  

 

10.4. Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kserokopię, 

opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczoną przez Wykonawcę 

/podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną/, należy dołączyć 

do oferty. 

10.5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia 

Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 

pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 

wadium w przypadkach określonych poniżej, gdy:  

a/ Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 

zawartych w ofercie  

b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy 

10.6. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy:  

a/ oryginał dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości tj. nie 

ponumerowany i nie związany na stałe z ofertą  

b/ kserokopie dowodu wniesienia wadium, opatrzoną klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i poświadczoną przez Wykonawcę /podpisem czytelnym lub nieczytelnym 

wraz z pieczątką imienną/, należy dołączyć do oferty.  

10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.  

10.9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.   

10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została 

wybrana:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie 

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

leżących po stronie Wykonawcy.       

 

11. Termin związania ofertą. 
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30. dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
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12.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i 

zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 

dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. 

12.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

12.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5 Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.6 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 

pełnomocnictwo. 

12.8 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia oferty wariantowej. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich 

odrzuceniem. 

12.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia 

się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 

czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 

dokonania poprawki.  

12.10 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać 

się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11 Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację oraz ponumerował jej strony.  

12.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

wykonawca.  

12.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 

„Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w 

LOKALACH UŻYTKOWYCH” 

Nie otwierać przed dniem  28.12.2020  godz. 10.00 

Na ofercie należy podać nazwę i adres oferenta. 

 

12.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę.  

12.15 W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.16 W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 
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wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi 

zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz 

podpis wykonawcy. 

12.17 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. W takim 

przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. 

Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 
12.18 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego:  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 – 100 Tarnów,  

  ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/ 
b) termin składania ofert: do dnia 28.12.2020  do godz. 9.45 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

c) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego:  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 – 100 Tarnów,  

 ul. Waryńskiego 9, Sala konferencyjna 
a) termin otwarcia ofert: w dniu 28.12.2020  o godz. 10.00 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1 podać stawki do kosztorysowania w druku „Formularz Ofertowy” wszystkie 

składniki tworzące cenę z narzutami – cena netto  

14.2 Ceny ofertowe określone przez Wykonawcę zostają ustalone no okres  ważności 

umowy i nie mogą podlegać zmianom  

14.3 Cenę oferty wyrażoną w złotych należy podać w kwocie netto  

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN. 

14.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

15 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 kryterium „Cena”:  100% 

a) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

Pc = (Cn / Co) x 100pkt 

gdzie:  Cn – cena najniższa wśród ofert  

Co – cena danego oferenta  
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16 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

16.2  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w 

siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl; 

16.3  o wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty; 

16.4  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania 

umowy, termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach 

postępowania, z zaznaczeniem, iż Zamawiający zamierza podpisać Umowę w 

terminie:   

a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych albo  

b) 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

16.5  zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w punkcie e) a i b, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

 

17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

18 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących 

wypadkach: 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

a) wystąpienia siły wyższej za którą uznaje się zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia i powstrzymania, (np. klęski żywiołowe, 

strajki generalne), wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

realizacji umowy o okres odpowiadający okresowi trwania siły wyższej; 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – tj. 

intensywnych opadów deszczu przekraczających 30 mm na dobę, intensywnych 

opadów śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę, 

intensywnych opadów gradu lub marznącego deszczu; opady musza trwać przez okres 

co najmniej 3 dni, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

realizacji umowy o odpowiednią ilość dni opadów uniemożliwiających realizację 

zamówienia; 

c) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

http://www.mzb.tarnow.pl/
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i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej w  §3 ust. 1; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 1 

e) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

ii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

jego podwykonawców; 

f) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.; 

g) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej  

w §3 ust. 1. 

2. Fakt wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 

musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest przedłożenie przez 

Wykonawcę opinii stacji hydrologiczno-meteorologicznej.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem spełnienia przesłanek z ust. 1.  

 

19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy.  

19.2. W prowadzonym postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) Określenie warunków udziału w postepowaniu  

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty 

19.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.   

 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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21. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, a których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

21.2. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenie dotyczącego obowiązku osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

21.3. W treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu 

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w 

tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany 

będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed 

datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający 

ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. 

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

21.4. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

 

22. Zamawiający nie przewiduje realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym. 

 

23. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.mzb.tarnow.pl  

 

24. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń. 

Walutą oferty jest PLN, cenę ofertową w formularzu ofertowym należy podać w PLN  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wszelkie rozliczenia związane z realizacją 

tego Zamówienia będą dokonywane w PLN.  

 

25. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

26. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postepowania, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających 

wymagania określone w punkcie 5.3.3.a specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w 

punkcie 5.3.3.b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Pzp, 

http://www.mzb.tarnow.pl/
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7) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy,  

8) Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór zlecenia  

9) Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz adresów budynków objętych zamówieniem, 

 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

 

...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt specyfikacji w wersji papierowej 7 zł  
 


