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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
Roboty budowlane pod nazwą: rozbudowa istniejącego budynku oświatowego                  

o salę gimnastyczną z zapleczem  
oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku,  

z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą 
techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie  

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: 
Nazwa zamawiającego: Powiat Nowosądecki 
Kierownik zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
Adres: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
Telefon: 18 41 41 600 
Faks: 18 41 41 700 
Strona internetowa:       www.bip.powiat.nowy-sacz.pl 

        Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl 
NIP: 734-35-44-080 
REGON: 491893180 
Godziny pracy: Poniedziałek od 800 do 1600. 
 Wtorek – Piątek od 730 do 1530. 

2. Nazwa zamówienia: 
ZP.272.2.2017 Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem                    
oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku, z przeznaczeniem na Liceum 
Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych 
w Grybowie. 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami/, zwanej dalej „ustawą”. 

4. Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane, uwzględniająca wartość dostaw i usług 
niezbędnych do wykonania tych robót i oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro i jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 



11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

13. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

14. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku 
oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowie i nadbudowie przedmiotowego 
budynku, z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą 
techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie. 

      Opis i zakres robót: 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświatowego przewidziana jest                          
w technologii tradycyjnej, zgodnie z dokumentacją projektową wielobranżowego projektu budowlanego 
i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i załączoną do niego specyfikacją techniczną wykonania                     
i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla poszczególnych branż zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ .  
Objęte umową  roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z wydaną przez Starostę 
Nowosądeckiego decyzją pozwolenia na budowę Nr 101/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., dokumentacją 
techniczną i projektową, przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, a oddany 
obiekt  musi  spełniać wszystkie warunki  gwarantujące jego użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma 
służyć. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych 
instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami 
prawa budowlanego umożliwiającymi użytkowanie przedmiotowego budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
W przebudowywanym obiekcie oświatowym na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie 
wyróżniono części spełniające dwie funkcje:  
a) funkcję dydaktyczną stanowią wszystkie pomieszczenia przeznaczone do zająć dydaktycznych oraz 
pomieszczenia stanowiące ich zaplecze, takie jak: szatnie, pomieszczenia sanitarne, magazynowe, 
gabinety dydaktyczne i pomocnicze pomieszczenia techniczno - gospodarcze wraz z układem 
komunikacyjnym, 
b) funkcję sportową stanowią pomieszczenia w obiekcie lub z nim związane takie jak: sala 
gimnastyczna z zapleczem, wraz z salą fitness i siłownią, o oznaczeniach na rysunkach rzutu parteru w 
projekcie budowlanym - część architektoniczna nr 0,32; 0,15 ÷ 0,29 związane z funkcją sportową wraz z 
wentylatorownią nr 1,15 zlokalizowaną na pierwszym piętrze.  
 
Roboty budowlane obejmują: 
• Rozbudowę części budynku, w której na parterze zlokalizowano funkcję sportową; 
• Rozbudowę fragmentu budynku w miejscu rozebranego tarasu;  
• Przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego z jego termomodernizacją; 
• Wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową i 
harmonogramem robót, w tym między innymi instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznych, 
teletechnicznych, informatycznych, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, wentylacji 
mechanicznych i pozostałych  instalacji zgodnie z dokumentacją projektową;  
• Wykonanie – przebudowy przyłączy i zagospodarowania terenu etapowo sukcesywnie i zgodnie z 
harmonogramem; 
• Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów, dojść, opaski żwirowej, elementów małej 
architektury, miejsc postojowych, oświetlenia terenu, zieleni i nasadzeń, ogrodzeń, miejsca do 
składowania odpadów stałych i pozostałych elementów zgodnie z dokumentacją projektową – 
kompletnego zagospodarowania terenu, z wyłączeniem  terenu istniejącego boiska.  



• Dostawę i montaż wyposażenia stałego,  związanego z obiektem, w tym części sportowej i 
dydaktycznej, wymagającego tak trwałego zamontowania jak i zamontowania częściowego elementów 
wyposażenia, umożliwiających ich montaż zgodnie z przeznaczeniem, między innymi takich jak; 
- w części dydaktycznej: tablice szkolne suchościeralne, zlewy z bateriami i szafkami, umywalki z 
bateriami, armatura sanitarna, montowane przybory sanitarne, lustra, płyta indukcyjna z szafką, 
dygestorium, platforma windowa i pozostałe elementy wyposażenia opisane w przedmiarach; 
- w części sportowej: kotara dzieląca z napędem elektrycznym, kosze do piłki koszykowej (boisko 
główne i treningowe), bramki do piłki ręcznej, piłko - chwyty, siatki do piłki siatkowej (boisko główne i 
treningowe), tablice wyników, monitoring i nagłośnienie, lustra, drabinki gimnastyczne drewniane, 
drążek gimnastyczny, drabinka gimnastyczna sznurowa, liny gimnastyczne i szyna do lin i drabinki  i 
pozostałe elementy wyposażenia opisane  w przedmiarach. 

Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji 
projektowej, zawierającej: projekt wraz z częścią graficzną, przedmiary robót oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej odpowiednio załącznik nr 4 do 
specyfikacji. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót będący częścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ stanowi materiał informacyjny co do 
rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem nie może być przedmiotem powoływania się 
przez wykonawcę jako podstawa wyceny oferty.  

Zamawiający informuje, że zrealizowano część robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 
w zakresie opisanym i pokazanym w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej stanowiącej załącznik 
nr 5 do SIWZ. Wyżej wymienione prace zostały zrealizowane przez poprzedniego wykonawcę robót na 
podstawie umowy o roboty budowlane, od której Zamawiający odstąpił.  

15. Miejsce realizacji robót budowlanych: budynek oświatowy zlokalizowany w Grybowie  na działkach 
678, 679/2, przy ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

16. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) W dokumentacji technicznej, we wszystkich pozycjach, w których występuje nazwa producenta 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o nie gorszych 
parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku 
towarowego czy pochodzenia. 

2) W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.  

3) Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił co najmniej 5 - letniej 
rękojmi i co najmniej 5 - letniej gwarancji jakości (uwaga: termin gwarancji jakości i rękojmi 
stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 56 i 57 specyfikacji). Zamawiający nie dopuszcza 
różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). 

4) Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób kompletny. Jednakże  
w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający umożliwia i zaleca 
dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja 
przedmiotu zamówienia i jego otoczenia oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją 
projektową.  
W sprawie dokonania oględzin proszę się kontaktować z Panem Jackiem Dzikowskim – 
Kierownikiem Zespołu ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel.  18 41 41 701 

5) Do pięciu dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany:  dostarczyć 
Zamawiającemu dwa egzemplarze kserokopii  potwierdzonych za zgodność z oryginałem  
uprawnień budowlanych i zaświadczeń  o przynależności do właściwej izby samorządu 



zawodowego kierownika budowy i kierowników robót jeśli tacy są wymagani, wraz z 
oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. 

6) Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest  zabezpieczyć i oznakować teren 
prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych 
zgodnie z przepisami BHP, sporządzić plan BIOZ.  

7) Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz 
zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary 
nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie 
prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 

8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający zachowanie  
bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu obiektu, w którym prowadzone będą roboty 
budowlane.  

11) Wykonawca we własnym zakresie dokona zabezpieczeń poszczególnych etapów budowy przed 
wpływami czynników atmosferycznych. 

12) Przed zgłoszeniem końcowego  odbioru  Wykonawca: 
a) sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
w tym między innymi: 
- projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia jej do Państwowego 
zasobu geodezyjnego, 
- instrukcje obsługi obiektu i zamontowanych urządzeń wraz z ich wykazem i harmonogramem 
czynności obsługi konserwacyjnej i serwisowej, 
- Kartę Gwarancyjną, 
- rysunki zmian – o ile wystąpią odstępujących w sposób nieistotny od projektu budowlanego i 
warunków pozwolenia na budowę wraz z naniesieniem tych zmian na kopię rysunku 
pochodzącego z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacją projektanta.   
b) uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa: 
-  pozytywne  decyzje lub opinie  zezwalające na użytkowanie przedmiotowego obiektu, bez uwag  
jednostek uzgadniających i opiniujących w szczególności Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, UDT, 
- decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu na podstawie wniosku z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i 
kierowników robót o zakończeniu robót (obiektu) wraz z rysunkami, o których mowa w ppkt 12 lit. 
a, tiret 5 – o ile występują.  
- sporządzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami art. 14 ustawy 
Prawo budowlane. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dla 
zamawiającego. 

13) Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska decyzję zezwalającą  na użytkowanie 
przedmiotowego obiektu  kompetentnego organu nadzoru budowlanego. W oparciu o wyżej 
wymienione decyzje i odbiory oraz kompletną dokumentację powykonawczą obrazującą  proces 
budowlany  zostanie sporządzony  protokół końcowego odbioru   budowy potwierdzający  
wykonanie robót zgodnie z umową  oraz przepisami ustawy Prawo budowlane.  

14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletną dokumentację 
powykonawczą obrazującą przebieg  procesu realizacji obiektu.  

15) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych w brygadach lub 
samodzielnie wykonujących czynności: murarza, tynkarza, zbrojarza, posadzkarza, fliziarza, 
montera stolarki okiennej, montera instalacji sanitarnej i elektrycznej, malarza, cieśli gdyż 



wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /jednolity tekst DZ. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zmianami/: 

a. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 
W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności, 

b. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań: 
 zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do 

wykonawcy o przedstawienie aktualnego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności, natomiast wykonawca ma 
obowiązek przedstawić ją zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 
dni od pisemnego wezwania, 

 w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących 
wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. a  oraz w lit. b tiret 1 wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
w dostarczeniu dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i kara umowna w wysokości 20% ceny 
oferty wykonawcy. 

c. 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: 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji 
zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności: murarza, tynkarza, 
zbrojarza, posadzkarza, fliziarza, montera stolarki okiennej, montera instalacji sanitarnej i 
elektrycznej, malarza, cieśli. 

16) Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zamawiający w opisie 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy określił wymagania 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

17) Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich 
istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone dokumentacją projektową stanowiącą 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
        Symbole Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych                      
                        ze szkolnictwem 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
17. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w poniższych terminach: 

a) Data rozpoczęcia - przekazania terenu budowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.  



b) Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie całego obiektu:                
nie później niż 17 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. (Uwaga: termin wykonania 
zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 56 i 57 specyfikacji. 

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
(1) nie podlegają wykluczeniu (zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia), 
(2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
18. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1b ustawy 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: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby: 
 Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę 
budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia (należy 
przez to rozumieć budowę lub przebudowę lub remont budynku) o wartości minimum 5 000 
000  PLN brutto (pięć milionów złotych brutto). 

 Wykonawca dysponował kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dopuszcza 
kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w 
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.  poz. 
290, ze zmianami). 

19. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie  
       podlegają wykluczeniu. 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy. 

2) Ponadto zamawiający określa, że na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy wykluczy  
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 
a) 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. 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)  lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2015 poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz 2016 r. poz. 615); 



b) 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 ustawy, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – wykluczenie wykonawcy następuje, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

c) 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, w wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 
ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

20. Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ: zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy 
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. 

 

21. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy – treść oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  
w okolicznościach, o których mowa w pkt 19 specyfikacji oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w pkt 18 specyfikacji. 

22. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych 
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 19 specyfikacji. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w 
postępowaniu określone w pkt 18 specyfikacji winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo 
wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w pkt 21 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
to potwierdza 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. 

23. Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 21 zamawiający dokona 
wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy. 

 

Procedura self-cleaning: 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 
4 i 8 ustawy, 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. 
Procedury powyższej nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 



Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

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. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający 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 13-23 i ust. 5 ustawy (w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu). 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 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. 
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. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,  
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, 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: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa  
w art. 22a ust. 1 ustawy. 

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 21 specyfikacji. Wykonawca razem z informacją składa zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 21 specyfikacji. 

24. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 



wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

25. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 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 spełnianie przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wykonawcy, tj.: 
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, 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; 

b) 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 ustawy; 

c) 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;  

d) 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. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 25 lit. b), c) i d) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

2) 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 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby lub 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. 
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie odpowiednio wskazanym  
w ppkt 1) lit. a i b). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia  
i dokumenty potwierdzające, iż Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone w pkt 25 ppkt b) – d), 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia  
i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt 25 ppkt a) 
składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 25 ppkt b) – d) specyfikacji. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie 
jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 25 ppkt b) – d) specyfikacji. 

26. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na 
podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych  
w specyfikacji. 

27. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 

28. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 21 specyfikacji, oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 24 i 25 specyfikacji, 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. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez 
siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy. 

29. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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. 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

30. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1030), przy czym: 



a) oferta wraz z wymienionym w pkt 21 oświadczeniem oraz pełnomocnictwa wnoszone są do 
zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca; 

b) zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
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.  

Numer faksu zamawiającego (+48) 18 41 41 700, adres poczty elektronicznej zamawiającego: 
powiat@nowosadecki.pl. 
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy 
Sącz. 

31. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail 
podane przez wykonawcę (np. w ofercie) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej 
oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

32. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Beata Zięcina - Kasieczka – Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych;  
Jacek Janusz – Dyrektor Wydziału Budownictwa.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

33. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). 
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240/. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu: 
a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Getin Noble  Bank S.A.         

10 1560 0013 2973 9238 1000 0009 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu ZP.272.2.2017                
na roboty budowlane pn. rozbudowa LO w Grybowie; 

b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego; 
c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 

5) Wadium wnoszone w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: 
a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ppkt 3) lit. b) – e) należy 

załączyć do oferty przetargowej - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub 
gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi na konieczność jego zwrotu; 

b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej 
ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej 
w ostatnim dniu związania ofertą, 

c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, 
końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w ppkt 3) lit. b), c), d), e) albo zostanie 
przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 



6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy. 

7) Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 
ustawy. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

34. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

35. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

36. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

37. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

38. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przeciwnym 
wypadku zamawiający odrzuci ofertę, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

39. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub komputerze.  
W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia 
dokumentów na język polski. 

40. Wymogi dotyczące podpisania złożonej oferty 
1) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy. 
2) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez osobę/y wskazaną/e w ppkt 1). W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
3) Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych (na każdej zapisanej stronie) za zgodność z oryginałem przez osobę/y wskazaną/e 
w ppkt 1). 

4) Forma dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców składane są w oryginale. 

 Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 

 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. 

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



5) Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 
także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/y uprawnioną/-e 
do reprezentowania Wykonawcy. 

6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie 
wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty 
Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty 
(reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub 
jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 
stosownego pełnomocnictwa. 

7) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania 
oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii 
dokumentów składanych w postępowaniu. 

 

41. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta 
złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania 
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać 
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do 
podmiotu występującego jako pełnomocnik.  
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden                             
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu                  
z postępowania.     
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie 
zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

42. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

43. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 2 lutego 2017 r. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



44.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej www.bip.powiat.nowy-sacz.pl 

45.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej 
www.bip.powiat.nowy-sacz.pl  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

46. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to konieczne. Jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności 
dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 
Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie  
Zamówień Publicznych, zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej 
www.bip.powiat.nowy-sacz.pl 

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

47. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 33-300 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do dnia 9 lutego 
2017 r. do godz. 10.00 

48. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. 
siedziba/miejsce zamieszkania i adres wykonawcy: .……………………………………………………………………… 
nazwa postępowania: 
ZP.272.2.2017 Roboty budowlane pn. rozbudowa LO w Grybowie 

49. Wykonawca składający ofertę na żądanie otrzyma potwierdzenie z numerem wpływu – odnotowanym 
także na kopercie oferty. 

50. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego należy przygotować w sposób określony w pkt 48. 

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

51. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Nowym Sączu przy  ul.  Jagiellońskiej 33  w sali 207 (I piętro).: 
a) z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia; 
b) otwarcie ofert jest jawne; 
c) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
d) podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

e) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 



52. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza protokół. 
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz  
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 

 
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ORAZ ZWROT OFERTY ZŁOŻONEJ PO TERMINE 
53. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

a) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona 
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty. 

b) Wycofanie oferty możliwe jest poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 

54. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie określonym w pkt 47 
specyfikacji. 

 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

55. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy: 
a) wykonawca określi ryczałtową cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza 

ofertowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Tak ustalona cena 
stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. 
Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności 
domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, które nie zostały 
uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia. 

b) Cena ofertowa brutto powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
W przypadku, jeżeli cena zostanie podana z dokładnością do większej liczby miejsc po przecinku, 
Zamawiający uzna ten fakt za omyłkę i dokona jej poprawy. Zamawiający zaokrągli w/w cenę do 
pełnych groszy, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pominie, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą 
zaokrągli do 1 grosza. 

c) Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 
d) Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji. 
e) Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania robót, wynikające z: dokumentacji projektowej, przedmiarów, sztuki 
budowlanej, decyzji administracyjnych, przepisów prawa budowlanego i pozostałych warunków 
przetargu. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a 
niezbędne do wykonania zadania, np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza 
budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy, 
itp.), koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty 



powielenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej na potrzeby budowy, koszty 
ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne, niewymienione z nazwy koszty niezbędne do 
zrealizowania zadania. 

f) Cena podana w ofercie będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 
najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

g) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 
h) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. podatek odwrócony), 
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. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Jeżeli wykonawca nie zawrze takiej informacji w treści oferty zamawiający 
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

56. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w 
całkowitej ocenie ofert 

a) Cena ofertowa brutto (Kc) 60% 

b) Gwarancja jakości i rękojmia (Kgr)  16% 

c) Termin wykonania zamówienia (Kt) 24% 

57. Sposób oceny ofert:  
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

Po = PKc + PKgr + PKt 
gdzie: 
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, 
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa 

brutto”, 
PKgr - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Gwarancja jakości i 

rękojmia”, 
PKt - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Termin wykonania 

zamówienia”, 
1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) 

zostanie obliczona wg następującej formuły: 
PKc = Cn : Cb x 60 

gdzie: 
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa 

brutto”, 
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), 
Cb - cena brutto oferty badanej. 

2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Gwarancja jakości i 
rękojmia (Kgr) zostanie obliczona wg następującego schematu: 



Uwaga: wykonawca może wydłużyć termin gwarancji  jakości i rękojmi odpowiednio o jeden rok 
albo dwa lata albo 3 lata lub więcej w stosunku do wymaganego minimalnego 5-letniego 
terminu gwarancji jakości i rękojmi. Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin gwarancji 
jakości  i rękojmi krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada 
treści specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji i rękojmi (okres gwarancji i rękojmi 
musi być tożsamy.)  
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 
a) Wykonawca otrzyma 0 pkt za udzielenie 5-letniego terminu gwarancji jakości i rękojmi, 
b) Wykonawca otrzyma 4 pkt za udzielenie 6-letniego terminu gwarancji jakości i rękojmi, 
c) Wykonawca otrzyma 8 pkt za udzielenie 7-letniego terminu gwarancji jakości i rękojmi, 
d) Wykonawca otrzyma 12 pkt za udzielenie 8-letniego terminu gwarancji jakości i rękojmi, 
e) Wykonawca otrzyma 16 pkt za udzielenie 9-letniego lub dłuższego terminu gwarancji jakości i 

rękojmi. 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca  
w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/4/8/12/16 pkt. 

3) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Termin wykonania 
zamówienia (Kt) zostanie obliczona wg następującego schematu: 
 

Uwaga: Termin wykonania zamówienia wykonawca powinien podać w ofercie, w miesiącach. 
Termin ten będzie liczony od dnia terminu przekazania terenu budowy. 
Termin wykonania  zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia przekazani terenu 
budowy  jednocześnie nie może być dłuższy niż 17 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin krótszy niż 12 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy lub dłuższy niż 17 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy zostanie odrzucona 
jako nieodpowiadająca treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Wykonawca może skrócić maksymalny 17-miesięczny termin wykonania zamówienia. 
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 
a) wykonawca otrzyma 0 pkt za zaoferowanie maksymalnego tj. 17-miesięcznego terminu 
wykonania zamówienia, 

b) wykonawca otrzyma 4 pkt za zaoferowanie 16-miesięcznego terminu wykonania zamówienia, 
c) wykonawca otrzyma 8 pkt za zaoferowanie 15-miesięcznego terminu wykonania zamówienia, 
d)  wykonawca otrzyma 12 pkt za zaoferowanie 14-miesięcznego terminu wykonania 

zamówienia, 
e) wykonawca otrzyma 20 pkt za zaoferowanie 13-miesięcznego terminu wykonania 

zamówienia, 
f) wykonawca otrzyma 24 pkt za zaoferowanie 12-miesięcznego terminu wykonania 

zamówienia. 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca  
w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/4/8/12/20/24 pkt 

4) Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  
z matematyczną zasadą zaokrąglania. 

58. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród 
złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt 57. 

59. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 



wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT 

60. W toku badania i oceny ofert zamawiający mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 
POPRAWA OMYŁEK W OFERTACH 

61. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona: 
a) oczywiste omyłki pisarskie (za oczywistą omyłkę pisarską zamawiający uznaje omyłkę nie budzącą 

wątpliwości, bezsporną powstałą w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie 
(automatycznie), a nadto taką że każdy nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo 
wskaże ten sam sposób jej poprawienia),  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez 
wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
arytmetycznego), 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYLICZENIA CENY/CZĘŚCI SKŁADOWYCH CENY 

62. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny. 

W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa powyżej. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

63. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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



b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody 
przedstawione przez wykonawcę w procedurze przewidzianej w art. 24 ust. 8 ustawy (tzw. self-
cleaning), zamawiający uznał za niewystarczające, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
e) unieważnieniu postępowania 
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

64. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 63 ppkt a), d) i e) specyfikacji, na stronie 
internetowej. 

65. Zamawiający prześle niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do wykonawcy, którego oferta 
została wybrana określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. 

66. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy: 
a) do pięciu dni przed terminem podpisania umowy dostarczyć zamawiającemu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kserokopię wymaganych przez prawo uprawnień budowlanych i 
zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy i 
kierowników robót jeśli tacy są wymagani przepisami Prawa budowlanego, wraz z 
oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót 
branżowych, 

b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
c) dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 
Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wymaganym terminie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca uchyla się od zawarcia 
umowy. 

67. Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, Zamawiający zawrze  
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych 
powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę albo 
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze. 

68. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

69. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem”. 
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
3) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
a) pieniądzu; 



b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst 
jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 359/. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 

5) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający będzie przechowywał je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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) Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy, lub wykonał zamówienie objęte 
umową z nienależytą starannością. 

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków przez Zamawiającego lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 
W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierających wymienionych elementów, bądź 
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wzniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7) Zamawiający, z zastrzeżeniem ppkt 8), zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

8) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia. 

9) Kwotę, o której mowa w ppkt 8) zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie według zasad określonych  
w art. 147 – 151 ustawy. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

70. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały 
zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do specyfikacji. 

71. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych  
w art. 144 ustawy. 

72. Zakres zmian postanowień zawartej umowy: 
Projekt umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki  istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy                    
(między innymi §10, §10’ oraz §25 projektu umowy).  

73. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega 



wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

74. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 

PODWYKONAWSTWO 

75. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

76. Zamawiający nie zastrzega w trybie art. 36a ust. 2 ustawy obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

77. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców. 

78. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

79. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

80. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowalne następuje  
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

81. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

82. Zasady opisane w pkt  80 i  81 specyfikacji stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

83. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
84. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane  w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego zamawiający żąda aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy (firmy) 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 pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
Zamawiający żąda takich informacji. 
 
 



Zamawiający może żądać informacji, o których mowa powyżej w przypadku zamówień na dostawy, 
usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi. 
Nie dotyczy. Zamawiający nie żąda takich informacji. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
85. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, 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 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

86. 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. 

87. Ze względu na wartość zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia oferty odwołującego, 
d. opisu przedmiotu zamówienia, 
e. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

88. Wykonawca 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. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania 
Załącznik nr 3 - Projekt umowy 
Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa  
Załącznik nr 5 – Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana robót zrealizowanych 
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