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Białystok dn. 26.09.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont części budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec ”
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

(KOD CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45262000-1, 4531000-3, 45330000-9, 45400000-1,
45410000-4, 4542000-7, 45430000-0, 45440000-3)

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo Zamówień
Publicznych

„ZATWIERDZAM”
KOMENDANT
25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

/-/ppłk Krzysztof LENKIEWICZ

Strona 1

45/PN/2018
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pełna nazwa Zamawiającego: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białymstoku
REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755,
FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 261 398 813
Tel. 261 398 837
E-mail: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
Godziny pracy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku:
- od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz.15.30 w piątek od godz. 7.00 do godz.
13.00
Znak Postępowania: 45/PN/2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego
należy posługiwać się tym znakiem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”.
2. Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się
przepisy cyt. Ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, w sprawach
nieuregulowanych ustawą – przepisy Kodeksu Cywilnego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Osowiec”.

„Remont części budynku nr 55 na terenie Składu

Zakres przewidzianych robót budowlanych obejmuje:
1. Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45260000-7

Przebicie otworów w stropie AKERMANA pod kominy wentylacyjne,

Obróbki blacharskie kominów wentylacyjnych,

Uzupełnienie pokrycia dachowego z papy polimerowo-asfaltowej termozgrzewalnej,

Zagospodarowanie odpadów.
2.Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe CPV 45262000-1

Wykonanie kominów wentylacyjnych,

Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,

Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego,

Wykonanie podkładu z betonu żwirowego B-15,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej,

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki.
3.Tynkowanie CPV 45410000-4

Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. III kominów wentylacyjnych,

Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. III na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych,

Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. III na stropach,

Tynki (gładzie) z gipsu szpachlowego na sufitach i ścianach.
4.Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45420000-7



Wymiana solarki okiennej,
Wymiana stolarki drzwiowej.
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5.Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000-0

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej,

Posadzki z płytek gres 30x30cm układanymi na klej,

Licowanie schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi.
6.Roboty malarskie CPV 45440000-3

Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,

Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów.
7.Hydraulika i roboty sanitarne CPV 45330000-9

Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV o średnicy 50, 110 i 160mm,

Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych,

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody,

Montaż urządzeń sanitarnych i armatury,

Montaż kabiny natryskowej.
8. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3

Wymiana tablic rozdzielczych wraz z obudową,

Wymiana osprzętu elektrycznego,

Wymiana opraw oświetleniowych,
2

Ułożenie przewodów kabelkowych p.t. o przekroju żył do 7,5mm ,

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
UWAGA: szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu
zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania
techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą
wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.
1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w
00
00
godzinach 7 do 15 , praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym
zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika – Kierownika
Składu Osowiec.
2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika –
Kierownika Składu Osowiec listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz
fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych
przez służby ochrony.
W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do
pracy na terenie Składu Osowiec.
3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac,
ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 19
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy
międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu
stosownego
zezwolenia
wydanego
przez
Służbę
Kontrwywiadu
Wojskowego,
Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu.
4. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni okazać aktualne zaświadczenie o odbyciu
szkolenia w zakresie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t). W przypadku braku szkolenia z zakresu
informacji niejawnych zostanie ono przeprowadzone przez pełnomocnika ochrony informacji
niejawnych JW 4226 lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne).
5. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w
miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
6. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego , a także dodatkowo posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z
późn. zm.).
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7. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz
odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.
9. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.
10. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić
Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
11. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane
jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu,
zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów
ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.) należy przekazać do
skupu złomu. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości
wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie
„ Planu przekazania w 2018 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych”
sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy
sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych
należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o
sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości
płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na
własny koszt poza teren Jednostki.
12. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.
13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U.2018.108.j.t.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas
realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty wykończeniowe przy
czym:
13.1.W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że
osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu Kodeksu pracy.
13.2.Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu
przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku,
do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie
umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika).
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do
zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
13.3.W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego
Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o
pracę z tymi osobami.
13.4.Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania –
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z
poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania
zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy
personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
13.5.Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej stanowi przypadek
naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na
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podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami
zawartymi w projekcie umowy.
13.6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w
ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim,
na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał
Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ
zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których
mowa - odpowiednio - w pkt 13.3) i 13.4) powyżej oraz w SIWZ.

Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 02.10.2018 r. o godz. 10:00
w Osowiec kompleks koszarowy
W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną:
- p. Zbigniew NOWICKI – tel. 261 386 103
Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w
art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne
zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do
Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

IV.
INFORMACJE
O
OFERTACH
ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

CZĘŚCIOWYCH

I

PRZEWIDYWANYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI
Termin wykonania zamówienia: do 31.11.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

DOKONANIA

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych tj.:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu.
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 mogą dotyczyć
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3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia.
3.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia
3.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że:

4.

5.
6.
7.

8.

1) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane – kierownik budowy
(wymagane aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa) a także dodatkowo posiadający kwalifikacje, o których mowa w art.
37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.) - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca
jest
obowiązany
wykazać
spełnienie
warunków
udziału
w postepowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób
i za pomocą dowodów określonych w ustawie Pzp, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r., poz. 1126) oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach
określonych w art. 23 ustawy Pzp.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy pzp.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
9.1 W okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
9.2 W okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.
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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
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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 2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.)
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia
warunków oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
(załącznik nr 2 do SIWZ);
1.3. Potwierdzenie wpłaty wadium
1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO (załącznik nr 3 do SIWZ)
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI
pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do SIWZ).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
składa oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do
SIWZ).

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, tj:
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6. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, Wykonawca składa:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Wykonawca składa,:
1) 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;
2) 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;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe
(t.j.
Dz.
U.
z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 6 pkt 1-3
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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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,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu na składania ofert, a dokumenty, o których mowa w pkt
2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako Spółka
Cywilna albo uczestnicząc w Konsorcjum).
W przypadku oferty wspólnej:
1) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2) ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik (np. Lider Konsorcjum) w imieniu
wszystkich Wykonawców,
3) Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj.
Wykonawców określonych w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4
ustawy Pzp). Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy
od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
12. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
1) 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 składa także
załącznik do SIWZ dotyczące tych podmiotów.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Załącznik
do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
4) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
(dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych), o których mowa w Rozdziale VI SIWZ
(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w tym składanych w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Jeżeli wykonawca nie złoży Załącznika do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
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1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie za pośrednictwem

2.

3.

4.

5.

6.

7.

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r – Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1481 z późn. zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu
lub drogą elektroniczną.
Wnioski, zawiadomienia i zapytania przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem
terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem, z zastrzeżeniem ust. 3.
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń,
dokumentów
potwierdzających
spełnienie
warunków
udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ oraz pełnomocnictw i innych
dokumentów, składanych wraz z ofertą (dotyczy również dokumentów, oświadczeń
i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp)
Korespondencję (opatrzoną numerem referencyjnym postępowania)należy kierować
na adres Zamawiającego:
25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
Numer faksu: 261 398 813
Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu , o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego (www.25wog.wp.mil.pl) zobowiązany jest w celu śledzenia zmian, do jej
monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia
otwarcia ofert.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości :
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
1.1. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
tj. do dnia 12.10.2018r. r. do godz.: 09.00.
1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako
zaksięgowane).
1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 pieniądzu;
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poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
Spółdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 110 z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050
7613 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 45/PN/2018 – na „Remont części
budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec”
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w
formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej
w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej
uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku
bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie
pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia
oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma
znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się
termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie
wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w
przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z
operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.
1.4. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w
Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie
zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do
oferty.
1.5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego
z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.
1.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
1.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw Pzp.
X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6
ustawy Pzp).
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym ze Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1) W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
(w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy) - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. FORMA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii.
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą:
„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 winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. PODPISY:
Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych (zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru albo przez osobę umocowaną przez osobę (osoby)
uprawnioną, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty (o
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty).
Zamawiający, uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a
jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być
uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i
nazwisko podpisującego.
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4. PEŁNOMOCNICTWO
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo (o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty)
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest
uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, czy reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, jakiego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczy (znak postępowania i przedmiot zamówienia).
Jego treść powinna także identyfikować Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego Wykonawcę –
pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w
tym ustanowionego Wykonawcę-pełnomocnika.
Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby
podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
danego Wykonawcy.
5. OFERTA WSPÓLNA
W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (dot. podmiotów, które złożą ofertę wspólną tzw. konsorcjów oraz spółek
cywilnych), wówczas zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp).
6. FORMA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp).
2) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp. Wszelkie dokumenty i
oświadczenia dołączone do oferty, sporządzone w językach obcych muszą być złożone
z tłumaczeniem na język polski, a podczas oceny ofert, Zamawiający będzie opierał się
na tłumaczeniu.
4) Ofertę należy sporządzić, np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie –
długopisem lub nieścieralnym atramentem - w sposób czytelny.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5) Celem zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się:
a) zaparafować każdą stronę oferty przez osoby(ę) podpisujące ofertę (w przypadku jej
zapisania);
b) ponumerować w sposób ciągły kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony oferty
(wraz z załącznikami do oferty). Numeracja stron powinna rozpoczynać się od
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty,
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c) spiąć lub zszyć kartki w ofercie, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona
w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich)
oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
d) dołączyć spis zawartości oferty.
6) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą
być naniesione czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez
osoby(ę) podpisujące ofertę.
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7) Załączniki do ofert stanowią jej integralną część i muszą być czytelnie oznaczone oraz
podpisane.
8) Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową, bez stosowania
granic cenowych, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie
ceny. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje jej odrzucenie.
9) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust.3 uPzp).
10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem i
złożeniem oferty.
7. Ofertę wraz za łącznikami należy umieścić w podwójnej kopercie, zamkniętej w taki
sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego
otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta zewnętrzna
winna być opisana w następujący sposób:
Wykonawca:
Zamawiający:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
Oferta na:
„Remont części budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec”

Nr sprawy: 45/PN/2018
Nie otwierać przed: 12.10.2018r. do godziny 11:00
………………………………………………………………………………………………………

Uwaga : Koperta kurierska nie będzie traktowana jako koperta zewnętrzna
i zostanie otwarta w Kancelarii Zamawiającego, celem zarejestrowania momentu
złożenia oferty.
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać.
8.1. Zmiana oferty, wraz ze wskazaniem zakresu jakiego ta zmiana dotyczy, musi być
złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę
zewnętrzną opisaną wg wytycznych ust. 5 niniejszego Rozdziału, zawierającą zmianę
należy opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku dokonania kilkakrotnych zmian,
kopertę z każdą kolejną zmianą, należy dodatkowo opisać: „ZMIANA nr…”
8.2. Wycofanie oferty
nastąpić może poprzez złożenie, w formie pisemnej,
oświadczenia o wycofaniu oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ),
podpisanego przez osobę posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu i według
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zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę opisaną wg wytycznych ust. 5
niniejszego Rozdziału, zawierającą oświadczenie o wycofaniu oferty, należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
W celu identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu oferty należy załączyć do
niego również aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji), potwierdzający właściwość osoby składającej oświadczenie o
wycofaniu oferty, z osobą wymienioną w stosownym rejestrze lub ewidencji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
jako konsorcjum lub spółka cywilna) zarówno oświadczenie o wycofaniu oferty jak i
odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, winny być złożone przez każdego z Wykonawców.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty opisanej w
sposób inny niż określony w ust. 5niniejszego Rozdziału.- uniemożliwiający identyfikację
oferty lub postępowania którego dotyczy.
10. Wykonawca, powinien wskazać w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł oraz wykazał iż wskazane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. tj. z 2018 poz. 419), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową
na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 12.10.2018 r. do godz. 09:00.
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UWAGA: Kancelaria (budynek nr 43) ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, znajduje się
na terenie JW 5338, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po
okazaniu dowodu tożsamości.
Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia
oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 jest równoznaczne z nie
złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez
pocztę lub firmę kurierską.
4. Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godzinie 11:00,
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 70, Białystok, bud. nr 3 (WSzW)
pok. 215
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy z zachowaniem przepisów art.
84 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający
www.25wog.wp.mil.pl informacje dotyczące:

zamieści

na

stronie

internetowej

7.1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
7.2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
7.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w cenach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY.
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że
cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia
wynikające wprost ze specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót
jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia określa w § 1. art. 632 następująco: „Jeżeli strony umówiły się o
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac”. W związku z tym, cena oferty musi zawierać wszelkie
składniki cenotwórcze i koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i
przeniesiona do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). Należy podać cenę
brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – VAT).
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki VAT na oferowany
asortyment. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki,
wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.
Określenie przez Wykonawcę ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku VAT stanowi błąd w obliczaniu ceny w przypadku, gdy brak jest ustawowych
przesłanek wystąpienia omyłki. W takiej sytuacji zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we
wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
6. Cena oferty winna być wyrażona w polskich złotych (PLN).
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1.
2.
3.
4.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium,
otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, które
złożą się na końcową ocenę:

KRYTERIUM:
1) Kryterium cena – o wadze 60 % wartości zamówienia (brutto)
Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym
wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
100% kryterium = 60 pkt
- pozostałe oferty
wartość najniższa
------------------------------ x 60 pkt = liczba punktów uzyskanych
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wartość oferty rozpatrywanej
2) Termin gwarancji – o wadze 40%
100% kryterium = 40 pkt
a) 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
= 10 pkt
b) 48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
= 20 pkt
c) 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
= 40 pkt;
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, oraz którego
oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone
w SIWZ. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany na piśmie o terminie podpisania umowy, z tym, że zawarcie umowy nie
może nastąpić wcześniej niż po upływie terminów przewidzianych artykułem 94 ustawy
Pzp.
2. Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego – 25 Wojskowy Oddział
Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:
4.1.
Na wezwanie Zamawiającego przedstawić do wglądu umowę regulującą zasady
współpracy w przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie
(konsorcjum lub spółka cywilna). Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba,
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XVI. INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
podstawie art. 147-151 ustawy Pzp

Strona 19

45/PN/2018
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie;
b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku
formach : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem
pieniężnym,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
ubezpieczeniowych, 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.)
c) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
d) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu
podpisania umowy;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca powinien wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego : NBP o/o Białystok nr konta 95 1010 1049 0050 7613
9120 1000 z podaniem tytułu wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
postępowaniu Nr 45/PN/2018 – Remont części budynku nr 55 na terenie Składu
Osowiec
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie
może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz
ograniczeń/ wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, oprócz przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać
brzmieniu określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez wykonawcę musi być podpisany
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
4. Dokument Gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być:
bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na 1-sze żądanie. Dokument gwarancji lub
poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze , pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym
gwarant/ poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez
beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania do zapłaty wezwania
zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia
wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez
zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o
nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, ze
osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do
jego reprezentowania.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
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DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WZÓR UMOWY
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w
sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projektach umów stanowiących
Załączniki do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w art. Od 179 do 198g ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1. Odwołania:
1.1.
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,
1.2.
W tym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1.5.
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.
1.6.
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 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, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
1.8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, 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.
2. Skarga do sądu:
2.1.
Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu.
2.2.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego e
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – prawo Pocztowe – jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
1.7.

XIX. INFORMACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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).
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W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i barku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wycofaniu oferty
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót branża elektryczna
Załącznik nr 10 - Karta gwarancji jakości robót
Załącznik nr 11 – Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Załącznik nr 12 – Cena złomu
Załącznik nr 13 – Przekrój pionowy A-A
Załącznik nr 14 – Rzut pomieszczenia 9 i 10
Załącznik nr 15 – Rzut pomieszczenia 14 i 15
Załącznik nr 16 – Rzut parteru
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