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I Informacje o zamawiającym 

 

Zamawiającym jest: 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 

ul. Częstochowska 27, 

NIP 574-19-70-409 

42-160 Krzepice  

tel.: 34 3175 033 

e-mail: gok.krzepice@op.pl   

adres strony internetowej: www.bip.krzepice.pl 

  

II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

2.  W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie 

stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art.24 aa ustawy Pzp. Tym samym 

Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

 

III Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa Przedmiotu zamówienia:                                                                                                        

"Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27 " 

2. Przedmiot zamówienia – Opis ogólny 

Przedmiotem  zamówienia   jest  remont  budynku   Gminnego   Ośrodka   Kultury  w  Krzepicach 

przy ul. Częstochowskiej 27   -  remont pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury tj.: 
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 remont sali kinowej - odnowienie foteli kinowych, wykonanie nowej wykładziny podłogowej, 

wykonanie oświetlenia schodów, wykonanie w części nowego panelu dźwiękochłonnego na ścianie, 

malowanie ścian 

 remont sceny - rozebranie istniejącej podłogi drewnianej, wymiana drewnianych belek 

podłogi sceny, zabezpieczenie od spodu  podłogi  poprzez natrysk ogniochronny, demontaż 

istniejących kurtyn                        i montaż nowych ze sterowaniem, likwidacja ekranu kinowego  

 remont garderoby i sanitariatu - wykonanie (posadzki gress, malowanie ścian, wymiana 

stolarki drzwiowej, montaż rolet okiennych , montaż lustra) 

 remont sanitariatów wraz z wymianą okładzin ściennych i posadzkowych, montaż luster, 

budowa ścianek oddzielających w sanitariacie w systemie HPL, przebudowa instalacji wod. - kan., 

montaż nowej armatury, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, poszerzenie otworów drzwiowych 

oraz wymiana stolarki drzwiowej; 

 remont hallu wejściowego -  montaż lustra i jego podświetlenia, malowanie ścian i sufitu, 

rozebranie ścianki do szatni, montaż drzwi wewnętrznych prowadzących na klatkę schodową; 

 sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami - zakup i wyposażenie budynku w schodołaz 

gąsienicowy dla niepełnosprawnych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz STWiORB, 

stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.  

W przypadku opisania materiałów czy urządzeń przy użyciu nazw, patentów, producenta, 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż 

podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone.   W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały i 

urządzenia.  

                                                

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia ( zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy):    

3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w 

ofercie – zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 36b ust. 

1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: ”Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

3.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 



 

 

 

 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  roboty ogólnobudowlane i 

instalacyjne. 

3.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy złożył zamawiającemu wykaz 

pracowników planowanych do zatrudnienia, którzy będą wykonywać  czynności, o których mowa 

w pkt 3.2. (wykaz ten będzie stanowił załącznik do umowy) wraz z zobowiązaniem, że wymienione 

w nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z oświadczeniem złożonym w 

ofercie. 

3.4. 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 ppkt 5 ust. 2 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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: 

- 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- 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 powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 



 

 

 

 

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

danych osobowych (tj. w szczególności
 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- 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; 

- 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

d) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt ust 2 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 2 czynności. 

e) 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. Kody CPV: 

            CPV  45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 4541 0000-4 Tynkowanie 

CPV 4544 2100-8 Roboty malarskie 

CPV 4543 2110-8 Kładzenie podłóg 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

  

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



 

 

 

 

tj. udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług/robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług/robót budowlanych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zmówienia. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  Zamawiający 

żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.    

 

                                                      IV  Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

1) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 

przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2) Zakończenie – 30 września 2019r.   

 

                                                      V Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) Określenie warunku udziału w postępowaniu: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie 

i/lub remoncie i/lub przebudowie obiektu kubaturowego,  w zakres którego 

wchodziły  roboty branżowe elektryczne i wod. - kan. o wartości robót budowlanych 

łącznie minimum 260 000.00 zł brutto. 



 

 

 

 

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do 

realizacji niniejszego zamówienia w odpowiednich specjalnościach zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane wraz z przepisami przejściowymi tj.: 

- kierownik robót – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydane na 

podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów); 

- kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie                  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji             i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

prawa (lub odpowiadające im uprawnienia budowalne, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 

- kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń sanitarnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

prawa (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 

z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie 

z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 



 

 

 

 

2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi, oraz 

posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia 

usług transgranicznych.  

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków będą 

określone w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 

złote polskie na  podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w 

Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wszczęcia postępowania. Jeżeli w 

dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający 

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed dniem 

wszczęcia postępowania. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 

5, 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 wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 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.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.  2. 



 

 

 

 

4. 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 (tzw. procedura odwrócona). 

5. 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. 

6. 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 – zobowiązanie należy 

dołączyć do oferty Zał. Nr 8 do SIWZ). 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

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

podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (określone w pkt. 10. SIWZ). 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 

w ust. 1. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 

którym mowa w pkt 5. powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:                                                                         

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub                                                                          

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolność 

techniczną lub zawodową lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w pkt 5.        

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 

10.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj.:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 



 

 

 

 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) .     

  

VI  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: 

 

 spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

 brak podstaw wykluczenia, 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:  

 nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);  

2. 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 informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 6.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

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

ust. 1 ustawy tj.: 

4.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykaz robót budowlanych (wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 



 

 

 

 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

(załącznik Nr 4 do SIWZ). 

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami ( załącznik Nr 5 do SIWZ). 

4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

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

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4 ust. 

4.1. ppkt. 1 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

- załącznik nr 6. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2. ppkt 1), składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 



 

 

 

 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt 1), zastępuje 

się 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.  

8. 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. 

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane w dalej rozporządzeniem) dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale. 

10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 

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

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

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

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

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, 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. 

16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 

2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 

3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 



 

 

 

 

17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

                                                                                  

VII  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) , osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

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

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

3. 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. 

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

W zakresie formalnym – Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, 

Magdalena Zalewska    tel. 34 3175 033,  e-mail: gok.krzepice@op.pl                                                                                         

                                                      

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium wniesionym w terminie do dnia 04.06.2019 r. 

godz.11.00 w wysokości: 5 000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych). 

3.      Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

 BS KRZEPICE 37 8250 0003 2000 0010 4558 0001 

Zaleca się na przelewie wpisać nr i nazwę postępowania, potwierdzenie wpłaty wadium należy 

złożyć łącznie z ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, 

które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

5.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.  

6.   Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

7.   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowe oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

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

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,              o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                   o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 



 

 

 

 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

11.  Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty 

wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego 

bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.                                            

 

IX  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                                                                                                        

                     

X Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Do oferty należy również dołączyć: 

 

a) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 – załącznik nr 2 do SIWZ 

b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

– załącznik nr 3 do SIWZ 

c) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego 

podmiotu) – załącznik . Nr 8. do SIWZ.  

d) Dowód wniesienia wadium. 

e) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. 

f) Dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisujące ofertę. Jeżeli uprawnienie 

do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych, do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie.  

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim .Oferta ma być sporządzona pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

4. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

upoważnionej do podpisania oferty.  

 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez 

osobę upoważnioną. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający 



 

 

 

 

możliwości dekompletacji. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane 

przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem 

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego 

przedstawiciela. Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 

Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać 

wszystkie informacje wymagane w niniejszej SIWZ. Nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 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 ustawy. Zaleca się, 

aby ww. informacje były oznaczone klauzulą: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i 

załączone jako odrębna część do oferty. 

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych (np. konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej 

funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli – winno być dołączone do oferty; 

6. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w kopercie i oznaczył ją następująco: 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Częstochowska 

27, 42-160 Krzepice 

 OFERTA w przetargu nieograniczonym pn. "Remont budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27 " 

 czytelne oznaczenie Wykonawcy (np. pieczątka); 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1.  Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Krótka 2 

2. Termin składania ofert: 04.06.2019 do godz. 11.00 

8.  Miejsce otwarcia ofert: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Krótka 2 

9. Termin otwarcia ofert: 04.06.2019 do godz. 11.30 

10. Otwarcie ofert jest jawne. 

11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

12. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny.  

 

1.  Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, która została 

podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie, 

z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy podać w formularzu ofertowym 

– załącznik nr 1 do SIWZ, w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny oferty, 

Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika  

z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

Wyliczenia ceny oferty Wykonawca dokonuje w kosztorysie ofertowym na podstawie dokumentów 

opisujących przedmiot zamówienia ( przedmiar robót, STWiORB oraz  projekt budowlany i projekt 

robót geologicznych. 

Kosztorys stanowi integralną część oferty (treści oferty) i nie podlega uzupełnianiu  

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Niezłożenie kosztorysu ofertowego przed upływem terminu składania ofert  

(w ramach oferty), spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. 

3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową.. 

4. W celu dochowania porównywalności ofert, kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie 

pozycje przedmiarowe z podstawami wyceny, wielkościami przedmiarowymi i ich jednostkami oraz 

cenami jednostkowymi.  

        Kosztorys ofertowy winien odpowiadać przedmiarowi robót z ich podziałem tematycznym. 



 

 

 

 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiarowych nie są ostateczne i zostały podane po to, 

aby dać wszystkim Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny. Wynagrodzenie 

wykonawcy (powykonawcze) będzie wypłacane na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych 

robót budowlanych, obmierzonych przez Wykonawcę (obmiary) i sprawdzonych przez 

nadzorujących roboty, oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, z doliczeniem 

na końcu podatku VAT. 

Mając na względzie zachowanie porównywalności ceny ofert, jeżeli Wykonawca  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zauważy rozbieżności pomiędzy 

przedmiarami robót, a pozostałymi dokumentami opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia, 

powinien zwrócić się do Zamawiającego w trybie art. 38  

ustawy Pzp o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ, a Zamawiający winien udzielić stosownych 

wyjaśnień, dokonując w uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert odpowiednich 

zmian w treści SIWZ, w szczególności w zakresie przedmiarów robót. 

Ceny jednostkowe przy pozycjach w kosztorysie ofertowym z uwagi na ich niezmienność w czasie 

obowiązywaniu umowy o roboty budowlane winny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ w odniesieniu do poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

5. Pozycje w kosztorysie ofertowym, przy których cena jednostkowa wynosi 0,00zł i cena pozycji 

wynosi 0,00zł, nie będą odrębnie opłacane przez Zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że 

ceny jednostkowe i ceny dla tych pozycji są pokryte przez ceny jednostkowe i ceny w innych 

pozycjach kosztorysowych. 

6.  Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp dokona poprawienia w kosztorysie ofertowym: 

a) oczywistych omyłek pisarskich, 

b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7.  Pozycje w kosztorysie ofertowym omyłkowo dodane przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (skreślenie pozycji z przeliczeniem 

rachunkowym kosztorysu i poprawieniem ceny oferty, gdy ww. zmiany nie powodują istotnych 

zmian w treści oferty). 

8.  Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  



 

 

 

 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami.  

9.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w umowie 

wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ. 

 

XIII  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu  oceny ofert. 

 

1.  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 

1) Cena                      – waga kryterium 60%.  

2) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane   – waga kryterium 40%  

Sposób oceny ofert 

1) w kryterium CENA (cena brutto):  

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                          C min. 

               C =  ------------  x 60                                

                          C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej 

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

C bad. – cena oferty badanej 

 

2) w kryterium OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY 

BUDOWLANE: 

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:                      

  G bad. 

              G =  ------------  x 40  

                          G max. 

gdzie: 

G      – ilość punktów oferty badanej 

G max. – maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane 

G bad. – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oferty badanej 

 



 

 

 

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w Formularzu ofertowym podać oferowany okres 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w miesiącach,  nie krótszy niż 36 miesięcy i 

nie dłuższy niż 60 miesiące.  

 Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane dłuższy niż 60 miesiące na potrzeby oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny 

okres przyjęty w SIWZ, tj. 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane podany w ofercie.  

 Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane, na potrzeby oceny ofert zostanie przyjęty minimalny okres przyjęty w 

SIWZ, tj. 36 miesięcy i do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane 36 miesięcy.  

 Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

  

1 punkt = 1% 

 

Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

XIV Informacja o formalnościach, jakie powinny  zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1.  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi Wzór umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy w swojej siedzibie. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien przedłożyć: 

 pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty; 

 zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

 kopie uprawnień budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ przez 

Zamawiającego; 

 wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

 

 

 



 

 

 

 

XV  Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1.  Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej zabezpieczeniem. Zabezpieczenie umowy winno być wniesione/złożone przed 

podpisaniem umowy.  

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

      Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących    

      formach:  

1)  pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego tj. BS KRZEPICE 37 8250 0003 2000 0010 4558 0001. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 

30% wysokości zabezpieczenia.  



 

 

 

 

11. Kwota, o której mowa w pkt. 15.10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

XVI Wzór umowy 

 

  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 



 

 

 

 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

15. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

17. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 



 

 

 

 

18. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

Do Środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XVIII Pozostałe informacje 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zamawiający, 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”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  "Remont 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27 " 

znak sprawy: 87/19/GOK, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, 

przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem danych osobowych jest:  

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Częstochowska 27, 42-160 Krzepice  

c) inspektorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach jest Elżbieta 

Małoszyc, kontakt:  gok.krzepice@op.pl , tel. 34 3175 033  

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio 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; 

g) w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) osoba udostępniająca swoje dane posiada: 
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym że 

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 tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 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, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje: 

 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XIX Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1) Formularz ofertowy – Zał. Nr 1. 

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 2. 

3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3. 

4) Wykaz  robót budowlanych – Zał. Nr 4. 

5) Wzór wykazu osób – Zał. Nr  5.  

6) Oświadczenie dot. grup kapitałowych – Zał. Nr 6.  

7) Wzór umowy – Zał. Nr 7. 

8) Zobowiązanie – Zał. Nr 8. 

9) Przedmiar robót – Zał. Nr 9. 

10) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot Budowlanych (STWiORB) – Zał. Nr 10. 

11) Wyciąg z projektu budowlanego – Zał. Nr 11. 

 

 

 

 

 


