SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego nr BGK. 271. 1. 2020 o wartości szacunkowej poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec

- zadanie związane z utworzeniem i

wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Boćki
www.bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego
Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020 r. poz. 557517-N-2020.

Termin składania ofert

22.07.2020 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert

22.07.2020r., godz. 10.10

Sporządził:

Boćki, dnia czerwiec 2020 r.

Zatwierdził:

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający
Gmina Boćki
Adres kontaktowy:

ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

Telefon

(85) 731 96 10, fax: (85) 731 96 12

Godziny urzędowania: Poniedziałek-piątek od godz. 800 do 1600
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) (dalej: ustawa Pzp).
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec –
zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”.
2.
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych remontowych,
m.in.: roboty rozbiórkowe remontowanych elementów, roboty wewnętrzne - ściany, sufity i podłogi
(m.in.: tynki wewnętrzne z gipsu na ścianach – 309,27m2, tynki na sufitach – 161,01m2, posadzki
płytkowe – 146,04m2), stolarka wewnętrzna: m.in.: ościeżnice stalowe – 7 szt., skrzydła drzwiowe –
12,30m2, drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe – 2,73m2, instalacje sanitarne, roboty
elektryczne, wyposażenie remontowanych pomieszczeń.
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.
Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem
niniejszego zamówienia w celu oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty,
2) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy,
3) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą
roboty,
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV
Nazwa:
Kod
Roboty w zakresie budynków:
45210000-2
Roboty w zakresie remontów:
45453000-7
7.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp,
w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót
budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz.
1040 ze zm.).
§ 4. Termin wykonania zamówienia
Zakończenie: do 30.11.2020 r.
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: brak.
Informacje dodatkowe: brak.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: brak.
Informacje dodatkowe: brak.
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3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże:
a)posiada kadrę techniczną: w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował min.
1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami
budowlanymi, tj.: dysponuje kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) posiada doświadczenie zawodowe w realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykaże, że 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 zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto.
Informacje dodatkowe:
1.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2019, poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2018 r. poz.2272).
2.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 siwz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. Następnie:
1)
w zakresie dysponowania osobami, na podstawie dokumentu o którym mowa
w § 6 ust 3 lit. a) siwz (wzór- zał. nr 3 do siwz), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
§ 5a. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3)
siwz, 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.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa albo ekonomiczna, pozwala 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 Pzp.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. 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 wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
§ 5b. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy: 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, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
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ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczone 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 ust. 2.
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu (zał. nr 2a do siwz) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(zał. nr 2 do siwz);
2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do 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 1.
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać 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.
2. 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, o których mowa w ust. 3.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) 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 te roboty 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
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające
spełnienie warunku;
c)
Odpis
z
właściwego
rejestru
lub
z
centralnej
ewidencji
i
informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt c) - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1)
dokument, o którym mowa w ust. 4, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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
ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 1-4, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór- zał. nr 1 do siwz).
2) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,
3) oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców, udzielonego przez
wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3
i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 5 składane są w oryginale.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
12. Poświadczenie 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 lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
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13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w 3 i 4, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
!!! UWAGA Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§ 6a. Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;1
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;2
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty3
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której
mowa w ust. 1 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty,
dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1481 ze 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 (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje 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.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 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 siwz wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 5.
1

przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub
jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2
przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;
3
przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez
udziału wykonawcy w tej czynności.
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
8. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
10. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu
zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
11. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została
udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach
formalnych i merytorycznych jest Pan Mirosław Kolejkowicz.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub / i osobisty w swojej siedzibie.
§ 8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
§ 9. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wymagania i zalecenia ogólne
1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy- w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8) Zamawiający nie ujawnia 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 udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny
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być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)”
i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały.
9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres: Urząd Gminy
Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, Sekretariat, oraz opisana:
Oferta w postępowaniu BGK. 271. 1. 2020 „Remont świetlicy we wsi Nurzec”
Nie otwierać przed dniem 22.07.2020 r. przed godz. 10,10.
Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej
korespondencji.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.
2. Zmiany i wycofanie oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem ZMIANA.
3) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób,
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem WYCOFANIE.
5) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie
przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej
3, 17-111 Boćki, nie później niż do dnia 22.07.2020 r. do godziny 10.00 w sekretariacie.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 10,10 w siedzibie Urzędu
Gminy Boćki w sali konferencyjnej zlokalizowanej na piętrze w budynku.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
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w ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
(niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona).
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na
podstawie przedmiaru robót.
2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej
ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto
z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.
3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje
przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian
do przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarze robót wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
4. Tam, gdzie w przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w
art. 30 ust. 1-3 uPzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
opisie przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, w tym miedzy innymi koszty dostosowania się do
wymagań umowy, roboty utrzymaniowe w trakcie realizacji robót, itd. Koszty towarzyszące
wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych
pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze
robót.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty:
1) cena, znaczenie kryterium: 60%;
2) okres gwarancji i rękojmi, znaczenie kryterium: 40%.
2. Opis kryterium:
1) cena: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę
ofertową;
2) okres gwarancji i rękojmi: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje
najdłuższy możliwy do zaoferowania okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy). Minimalny możliwy do
zaoferowania okres to 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym okresu
gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że oferowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36
miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny możliwy do zaoferowania oferta
wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania dłuższego okresu niż maksymalny
określony postanowieniami siwz, Zamawiający w celu oceny, przyjmie że wykonawca oferuje 60miesięczny okres gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tego
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kryterium, tj. 40 pkt.
3. Sposób oceny ofert:
1) w kryterium cena, wg wzoru:
oferta najtańsza*
oferta badana
x
100,0 punktów x 60 %
* spośród ofert nieodrzuconych.
2) w kryterium okres gwarancji i rękojmi, wg wzoru:
okres gwarancji w badanej ofercie
najdłuższy okres gwarancji podany w ofertach* x
100,0 x
40 %
* spośród ofert nieodrzuconych.
2) Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę
oferty. Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska
największą łączną ilość punktów.
§ 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający
uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawa Pzp.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
1) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 100 000,00 PLN.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia w w/w zakresie i kwocie,
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz do udokumentowania jej posiadania na
każde żądanie Zamawiającego, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu zamówienia;
3) dokumenty stwierdzające, że osoby, wskazane w wykazie, o którym mowa
w § 6 ust. 3 pkt a) SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia oraz kserokopię decyzji Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane, dotyczy osób które uzyskały uprawnienia po 14.02.1995r. i wpis na
listę właściwej izby samorządu zawodowego- jeżeli dotyczy (kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę)
4) kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu
ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną lub szczegółową, zawierającego wszystkie
roboty wymienione w załączonym do siwz przedmiarze robót. Przedstawiona kalkulacja winna
określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji;
5) przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany wzór karty gwarancyjnej, zgodnej z treścią - Zał. Nr
5.
8. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą,
który spełni wymagania formalne określone w ust. 7.
9. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia oraz jego formy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do dnia podpisania
umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących form:
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Gminy Boćki w: BS w Brańsku Oddział Boćki, nr konta: 18 8063 0001 0050 0500 2004
0048 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - znak sprawy
BGK.271.1.2020- „Remont świetlicy we wsi Nurzec”.
3. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z przesłanką art. 147
ust. 2 ustawy Pzp.
4. 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.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one być
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi tj. od chwili
podpisania umowy do dnia odbioru końcowego na 100% wartości zabezpieczenia, oraz od dnia
odbioru końcowego do upływu okresu rękojmi za wady na 30% wartości zabezpieczenia.
2. Zwrot zabezpieczenia
1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w pkt 2 ppkt 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
1. Wzór umowy (zał. Nr 4 do SIWZ).
2. 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, o których
3. mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zawarte we wzorze umowy.
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej 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 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej
albo postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego podpisu.
5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
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9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.
Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§ 18. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramowąnie dotyczy.
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp.
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe:
Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
§ 22. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl
§ 23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
§ 24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
§ 25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
§ 26. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także 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, zostały określone
w projekcie umowy (zał. nr 4).
§ 27. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.
§ 28. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowej części zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
§ 29. Podwykonawstwo.
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:
1) W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte
poniższe postanowienia:
a) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez
zgody Zamawiającego;
b) Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności
dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;
c) podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;
2) Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego;
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego.
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3) Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje: Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej iż 0,5% wartości
umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN
brutto.
§ 30. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość,
zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp.
Zamawiający nie określa tej wartości.
§ 31. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp.
Przepis art. 91 ust. 2a uPzp w postępowaniu nie ma zastosowania.
§ 32. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
uPzp
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych
w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
§ 33. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz
kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części.
Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - nie dotyczy.
Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy nie dotyczy.
§ 34. Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, Tel: (85) 731 96 10; adres poczty elektronicznej: seskretariat@gminabocki.pl
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ido@gminabocki.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Remont świetlicy wiejskiej
we wsi Nurzec
- zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior Plus”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
celu ewentualnej realizacji umowy na w/w postępowanie.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
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• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 35. Lista załączników
1. Formularz ofertowy - Zał. Nr 1,
2. Przedmiar robót - Zał. Nr 1a,
3. Formularz oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - Zał. Nr 2,
4. Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - Zał. Nr 2a,
5. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Zał. Nr 3,
6. Wzór wykazu wykonanych robót (doświadczenie zawodowe) – Zał. Nr 3a,
7. Projekt umowy - Zał. nr 4,
8. Karta gwarancyjna – Zał. Nr 5,
9. Wzór pełnomocnictwa – Zał. Nr 6,
10. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP– Zał. Nr 7,
11. SzSTWiOR – Zał. Nr 8.

_____________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
*
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(pieczęć firmy)

Zał. Nr 1
miejscowość, data....................................
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy:
- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny
..........................................................................................................................................
- adres .................................................................................................................................
- nr podstawowego konta bankowego ................................................................................
- telefon .............................................................................................................................
- faks .................................................................................................................................
- e-mail ..............................................................................................................................
- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
....................................................................................................................
2. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w
miejscowości Nurzec”, oferujemy realizację zamówienia za cenę:

przetargu nieograniczonego znak: BGK. 271. 1. 2020 –

Cena oferty netto:....................... zł,
Słownie netto: .....................................................................................
Cenę oferty brutto: ......................zł
Słownie brutto: ...................................................................................
Podatek VAT ...................zł
Słownie podatek VAT:..........................................................................
zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót oraz projektem umowy.
Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.11.2020 r.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzielimy gwarancji i rękojmi w okresie: ……… miesięcy; (minimum 36
miesięcy, maksimum 60 miesięcy) miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru
końcowego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
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7.

Oświadczamy, że przedmiot
podwykonawstwa4:
Firma podwykonawcy

zamówienia

będziemy

realizować

przy

udziale

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom

8.Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
..................................................................................................................(proszę wskazać)
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnopolskich baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
10. Informujemy, że dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3
wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy
danych tj.:
a) bazy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
dostępnej
na
stronie
internetowej
https://ems.ms.gov.pl/krs/;*5
b) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;5
c) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/
11.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ……………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
......................................, dnia .............................2019 r.
Podpisano

.................................................................
(podpis)

4

Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5
niepotrzebne skreślić
1)
rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do siwz
Zamawiający:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………
e-mail: ……………………………………..
faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres)

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem
Klubu Senior + w miejscowości Nurzec” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Boćki (oznaczenie
zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 5 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w § 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w
której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………..,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r. ………………………………………………….

(miejscowość, data i podpis)
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Załącznik nr 2a do siwz
Zamawiający:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
e-mail: ……………………………………..
faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres)

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawy Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”

prowadzonego przez Gminę Boćki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
(nazwa postępowania),

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………..…
………………………………………………………………..………………………………………………………………..…
…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …
………………………………………………………………………….…………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia …………………. r.
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(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

* niniejszy dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,
* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do
złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

20

Zał. Nr 3

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia
Składając ofertę w postępowaniu nr BGK. 271. 1. 2020 - „Remont świetlicy wiejskiej we wsi

Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”
przedkładamy informację o osobach skierowanych do realizacji zamówienia.

Lp.

Imię i nazwisko

Informacje nt.
niezbędnych do
wykonania zamówienia
uprawnień6:

1.

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o
podstawie do
dysponowania
wskazaną osobą

Kierownik robót

……………….…………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionych)

………………………………, dnia ………………..

6

Wypełnić adekwatnie do treści warunku udziału w postępowaniu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a siwz
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Załącznik Nr 3a
pieczęć Wykonawcy

Wykaz najważniejszych robót budowlanych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec

- zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”

prowadzonego przez Gminę Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki - Nr nadany sprawie przez
Zamawiającego: BGK. 271. 1. 2020
przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i których opis sposobu oceny spełniania został
zamieszczony w § 5 ust. 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ
Nazwa i adres
Zamawiającego
(odbiorcy robót)

Podmioty na rzecz
których roboty były
wykonywane

1

2

Wartość
zamówienia
(netto)

Okres realizacji

4

Nazwa zadania (charakterystyka
zamówienia potwierdzająca
spełnienie warunku)

5

1.Do wykazu załączamy dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności czy
roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
1) Dowodami, o których mowa powyżej są:
2) referencje;
3) 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.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:
a) ......................................................................................................................
b) ......................................................................................................................
c) ......................................................................................................................

............................... , ...........................
( miejscowość )

( data )

…………………………………..
( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
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Zał. Nr 5
KARTA GWARANCYJNA
NA ZADANIE PN. „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI NURZEC – ZADANIE ZWIĄZANE Z
UTWORZENIEM I WYPOSAŻENIEM KLUBU SENIOR + W MIEJSCOWOŚCI NURZEC”
Gwarantem jest (nazwa i adres) ……………………………………………………………
będący Wykonawcą zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec – zadanie związane z
utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”.
Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,
zwany dalej Zamawiającym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu wykonania zadania „Remont świetlicy wiejskiej
we wsi Nurzec – zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości
Nurzec”, określonego w Umowie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część Umowy.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały
przedmiot Umowy Nr …… z dnia ……………., w tym także za części realizowane przez
podwykonawców.
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjnej.
4. Okres gwarancji wynosi ……….. miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru
końcowego robót.
5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2019 r., poz. 1145 ze zm.).
§2
Obowiązki i uprawnienia Stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest
do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w
zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana, zmianę technologii usunięcia wad
lub jeżeli jest to możliwe – do wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone
korzyści jakich doznał Zamawiający, na skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,2% wartości umownej netto, o której
mowa w § 3 ust. 1 Umowy na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec – zadanie związane
z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”, za każdy dzień
opóźnienia;
e) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianę rzeczy na wolną
od wad stwierdzoną przy odbiorze końcowym robót, przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy na usunięcie wad;
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany
do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres

3.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.

b) przedmiotu Umowy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d;
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e;
Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o Usunięciu wady, należy przez to rozumieć
naprawę wady lub jeżeli jest to możliwe wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy
na wolną od wad.
§3
Przeglądy gwarancyjne
Komisyjny przegląd gwarancyjny odbędzie się po upływie 36 …. miesięcy…
od odbioru
końcowego robót oraz przed upływem okresu gwarancji - w okresie obowiązywania niniejszej
Gwarancji.
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,
zawiadamiając o tym Gwaranta na piśmie (e-mailem lub faksem oraz listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru) z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przegląd gwarancyjny dokonany będzie przez komisję składającą się z przedstawicieli
Zamawiającego oraz Gwaranta.
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję.
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się Protokół Przeglądu Gwarancyjnego w 2
egzemplarzach, 1 egzemplarze dla gwaranta i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. W przypadku
nieobecności Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jego egzemplarz
Protokołu.
§4
Wezwanie do usunięcia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego,
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
piśmie o tym fakcie Gwaranta, wzywając go równocześnie do usunięcia ujawnionej wady we
wskazanym przez Zamawiającego terminie.
Wezwanie do usunięcia wady zostanie wysłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (email), z zastrzeżeniem, że treść faksu lub e-maila zostanie niezwłocznie przekazana w formie listu
za potwierdzeniem odbioru. Gwarant zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub emailem) fakt otrzymania wezwania do usunięcia wad. Za dzień otrzymania wezwania do usunięcia
wad uważa się dzień potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
§5
Usuwanie wad
Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w terminie wskazanym przez
Zamawiającego na piśmie lub w Protokole Przeglądu Gwarancyjnego, uwzględniającym stopień
zagrożenia spowodowanego ujawnionymi wadami oraz stopień trudności usunięcia ujawnionych
wad.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości
przedmiotu Umowy, gdy może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
środowiska, wystąpieniem szkody Zamawiającego lub osób trzecich oraz w innych przypadkach
nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa
w § 4), Gwarant zobowiązany jest:
a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o
b) ujawnieniu wady;
c) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie.
W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

24

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.

określonym pisemnie przez Zamawiającego, wada zostanie usunięta przez Zamawiającego na
koszt Gwaranta.
Usunięcie wad przez Gwaranta uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony w
obecności Inspektora nadzoru Protokołu z Usunięcia Wad.
§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Za zachowanie formy pisemnej uważa się komunikację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
(e-mail). Gwarant zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania
korespondencji. Za dzień otrzymania korespondencji uważa się dzień potwierdzenia, o którym
mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
Nie odebranie bądź odmowa odebrania korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie
z jego doręczeniem
Korespondencja skierowana do Gwaranta będzie wysyłana na adres: … faks …., e-mail ….
Korespondencję skierowaną do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Urząd Gminy Boćki, 17111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3; faks: 85 731 96 12; e-mail: sekretariat@gminabocki.pl
O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony są zobowiązane
informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doręczoną.
Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz dokumenty będące integralną
częścią Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w 2 egzemplarzach.

Gwarant
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Zał. Nr 6
PEŁNOMOCNICTWO

(dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firm:
....................................................................................
....................................................................................

(nazwa i adres firmy)
....................................................................................
....................................................................................

(nazwa i adres firmy)
....................................................................................
....................................................................................

(nazwa i adres firmy)
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że dla potrzeb
zamówienia jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem
Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”, ustanawiamy ………………………………… swoim
pełnomocnikiem do:
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;*
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.*
Miejsce i data ............................................................
1. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
2. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
3. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
firmy)

* niepotrzebne skreślić
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Zał. Nr 7
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem
Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”
Postępowanie znak: BGK. 271. 1. 2020
działając w imieniu Wykonawcy**:
………………………………………………………………………………………………………….............................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………………. 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1.

składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lp. Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt.23) ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk.
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