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ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA SITNO
Sitno 73
22-424 Sitno
tel./fax (84) 611 39 40, 611 23 08
godz. urzędowania: pon. – pt. 7.00 – 15.00
BIP: www.sitno.bip.net.pl
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl
ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) art. 36 -38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. 2016 r. poz. 1126).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 2477).
ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie
Szczegółowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w
Sitnie wraz z montażem instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz oświetlenie terenu na działkach nr ewid.
464/5, 464/6 położonych w obrębie Sitno, gm. Sitno. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,
instalację odgromową, instalację c.w.u., wody zimnej i kanalizacji oraz w instalację c.o.. Budynek jest
wykonany w technologii tradycyjnej.
Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy budynku – 268,93 m2, powierzchnia
użytkowa - 624,37 m2, kubatura całkowita budynku -2221,11 m3 ,wysokość budynku – 10,52 m,
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z termomodernizacją budynku
w zakresie:
a) branża budowlana – roboty rozbiórkowe, zmiana konstrukcji dachu budynku, kompletne pokrycie
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dachu blachą powlekaną, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,
docieplenie stropu, częściowa wymiana stolarki okiennej, montaż zadaszeń nad wejściami, remont
schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie opaski
przy budynku oraz chodników, wykonanie i remont kominów.
b) branża sanitarna – montaż instalacji solarnej.
c) branża elektryczna - wymiana instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie
oświetlenia terenu.
Szczegółowy zakres prac budowlanych został wyszczególniony w projekcie budowlanym
i przedmiarach robót dołączonych do przedmiotowego postępowania.
1) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki,
który ma co najmniej tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe,
2) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót przed podpisaniem umowy.
3) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energię elektryczną jak również wodę
i poniesie koszty z tym związane,
4) Wykonawca zorganizuje roboty budowlane przy minimalnym zajęciu terenu oraz ograniczonych
do minimum utrudnieniach,
5) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie ograniczenia prowadzenia robót
budowlanych wewnątrz budynku z powodu funkcjonowania urzędu,
6) Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem zabezpieczeń
tj. wygrodzenie terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane, osłonięcie i zabezpieczenie
siatkami, ograniczenie przed dostępem osób oraz inne konieczne zabezpieczenia,
7) Zapewnienia i zabezpieczenia dojścia do budynku w okresie prowadzenia robót.
8) Utrzymania czystości na- i w obrębie budowy.
9) Utrzymywania na własny koszt zaplecza socjalno - biurowego budowy,
10) Demontaż stolarki okiennej oraz demontaż balustrad, daszków należy przeprowadzić w sposób
umożliwiający ich ponowne wykorzystanie,
11) Materiał rozbiórkowy (stolarka okienna, balustrady, daszki) należy przewieść na działkę
nr 463/1 w m. Sitno /ok. 0,5 km/, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia
i nie podlega odrębnej zapłacie,
12) Inne materiały rozbiórkowe należy wywieść i zutylizować, koszt powinien być wliczony
w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie,
13) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu
najpóźniej w dniu odbioru końcowego,
14) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy protokołów badań i sprawdzeń (opinia
kominiarska, protokoły instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, protokoły instalacji
wodnej, dokumentacji powykonawczej),
15) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia pomiarów, niezbędnych do wykazania
wskaźników rezultatu projektu tj.
a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
b) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony CO2)
c) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
d) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE [MWh/rok]
e) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
zgodnie z metodologią opisaną w „Podręczniku monitorowania wskaźników na poziomie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020”
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16) W ramach badań i sprawdzeń Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić obliczenia
wskazanych w SIWZ wskaźników rezultatu biorąc pod uwagę wbudowane materiały, wykonane
instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Pozostałe parametry
przyjąć do obliczeń wg wskazań użytkowników budynku, skorzystać z kart technicznych urządzeń
lub przyjąć wartości szacunkowe z audytu.
17) Za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu braku zabezpieczenia terenu budowy lub
niewłaściwego jego zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2.Odbiór końcowy odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni przez Komisję powołaną przez
Zamawiającego od umownego zakończenia robót. Minimalny okres gwarancji wynosi 36-miesięcy,
maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres
gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda
krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
3. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki
do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych
wykonawstwa
i odbioru robót.
4. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) Zamawiający zastrzega sobie osobiste wykonanie kluczowej części zamówienia
tj. prace w zakresie branży budowlanej) przez Wykonawcę (tj. bez udziału podwykonawców).
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy.
Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami
i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do
wskazań Zamawiającego i zapisów umowy.
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga,
aby na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. ) następujące osoby:
- kierownik budowy branży budowlanej – spec. konstrukcyjno – budowlana,
- kierownik robót branży sanitarnej,
- kierownik robót branży elektrycznej,
- wszystkie osoby wykonujące prace budowlane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych,
operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 1 czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29
ust. 3a ustawy Pzp).
Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe)
mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ust. Pzp.
Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub
równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów
gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu
zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny
ani do naruszenia przepisów prawa.
Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
- standardów emisyjnych.
W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełnienia warunku:
"równoważności" spoczywa na Wykonawcy.

Oznaczenie KOD CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7, 45110000-1, 45111200-, 45262300-, 45262311-, 45262310-, 45262520-2,
45320000-6, 45320000-, 45420000-7, 45260000-7, 45260000-, 45442100-8, 45442200-9,
45430000-, 45430000-0, 45450000-6, 45410000-4, 45262100-2, 45233000-9, 45300000-0,
45320000-6, 45330000-9, 45310000-3
ROZDZIAŁ IV.
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
ROZDZIAŁ VI.
OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2018 roku.
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ROZDZIAŁ VIII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane niżej przez Zamawiającego,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np.
rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony:
- od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający
wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - minimum 1 robotę budowlaną o wartości
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej lub
remontu, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o podobnym zakresie prac jak
w zamówieniu o wartości:- min. 200 000,00 zł brutto (przez wartość jednej roboty budowlanej
Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy) oraz załączenia
dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia
publicznego:- kierownik budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno - budowlanej,
- kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia” albo
„nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę, niespełnienie chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę Wykonawcy
wykluczonego uzna się za odrzuconą.
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ.
POWOŁYWANIE SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych bądź zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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 (Zał. Nr 5).
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a)
Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa
w pkt. 2 i 3.
6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7) Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w Rozdziale IX.
8) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, nas którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ IX.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty, których złożenia może żądać od Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach,
o których mowa w art. 26 ust. 2 oraz 2f ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr
jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru
przedsiębiorców KRS, CEIDG).
b. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.
c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ.
d. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
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- w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy na
adres wskazany w Rozdziale I składają bez wezwania 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 publicznego. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także,
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym –
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób –
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość,
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
Dodatkowo 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) 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
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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).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8 Ustawy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego
wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale VIII pkt. 3a) niniejszej SIWZ oceniane będzie w ten sposób,
że wykonawcy muszą wykazać spełnienie tych warunków- łącznie.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje
w ofercie i o ile jest to wiadome wraz z podaniem nazw podwykonawców, a jeżeli powołuje się na
zasoby podwykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje również nazwy podwykonawców.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 1.
3. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do podwykonawcy dokumenty
wymienione w Rozdziale IX pkt. 4a i 4b.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
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w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace
i dostawy wykonane przez podwykonawców.
6. Wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo,
na zasadach określonych w projekcie umowy.
7. Obowiązek przedkładania umów, o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy zł
brutto.

ROZDZIAŁ X.
SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pośrednictwem
operatora pocztowego, posłańca, osobiście, pocztą elektroniczną lub faksem.
Forma e-mail oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających
pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie
zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa
wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą
przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, a ponadto
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane
na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ugsitno@sitno.gmina.pl
4. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sitno.bip.net.pl
5. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą
dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.
6. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym
przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.
7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę uznaje się,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres e-mailowy lub numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z tym pismem.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ:
1) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując
swoje zapytania na adres i numer faksu Zamawiającego, podane w Rozdziale I SIWZ.
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego termin u składania ofert.
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
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lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
5) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a tak że zamieści na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
6) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej,
na której zamieszczono SIWZ
9. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Piotr Harczuk- nr tel (84) 611 39 56 w godz. 7.00 - 15.00.
2. Krzysztof Siemkowicz - nr tel (84) 611 39 56 w godz. 7.00 - 15.00
10. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może
w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie
Zamawiającego.
11. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu
protokołu wraz załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół
z tej czynności.
ROZDZIAŁ XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł. ( słownie: dziesięć
tysięcy złotych)
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PBS Zamość O/Sitno 57 9644 1046 2004
4600 4725 0010 z tytułem przelewu „Wadium – Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Sitnie”
- za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin w którym
odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz 110).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzana zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
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a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: ”zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 3 ppkt 2-5,
Wykonawca zobowiązany jest włączyć do ofert kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność
z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia
przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
7. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu.
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania oferty.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona 15 z 24

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
ROZDZIAŁ XIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta składa się z:
1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został o kreślony w załączniku nr 1 do
SIWZ);
2) Kosztorysu ofertowego (zał. nr 2 do SIWZ) i zestawienia rzeczowo-finansowego
(zał. Nr 10 do SIWZ);
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
(zał. nr 3 do SIWZ);
4) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 4 do SIWZ);
5) Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – je żeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
innych podmiotów (załącznik nr 5 do SIWZ)
6) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on
dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których
adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku
wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski,
Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia
dokumentu na język polski;
7) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub
wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
8) Zaleca się dołączenie dowodu wniesienia wadium.
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu
oferty.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była
jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym
atramentem.
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5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia
ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie
podpisywać stron nie zapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu
i podpisane przez osobę - osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie
osoby, która ofertę podpisała.
7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie
wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być
przedstawione w formie oryginału.
8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach
opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony
„części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11. Oferta musi być złożona w opakowaniu:
1) nieprzejrzystym, zamkniętym;
2) zaadresowana następująco:
Gmina Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
i opatrzona napisem:
Oferta na:
Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sitnie
B.271.5.2018
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.08.2018 r. godz. 9.15
oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów.
Jeśli oferta zostanie opisana w inny sposób niż podany wyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
W wypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać:
„dostarczyć do dnia 07.08.2018 r. do godz. 9.00”
12. Zmiana i wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert;
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób
i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone
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określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne
jest załączenie dokumentu stwierdzającego, ze osoba podpisująca zmianę lub wycofanie
jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ XIV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
- sekretariat do dnia 07.08.2018 r. do godz. 9.00
2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich
wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp.
3. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
Świetlica – piętro, pok. 10
w dniu 07.08.2018 r. godz. 9.15
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firma)
oraz adresy Wykonawców, ceny ofert i okres gwarancji.
5) Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) i 4) Zamawiający zamieści niezwłocznie
na stronie internetowej www.sitno.bip.net.pl
6) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ XV.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ofertową na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
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3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją zamówienia.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie przepisów podatkowych, nie s ą zobowiązane do uiszczenia zobowiązań
podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodnie
z zasadami dotyczącymi wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek
zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi za faktycznie wykonane
roboty budowlane.
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88
ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XVI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XVII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny
ofert: I kryterium oceny : cena - 60%
Wzór obliczenia oceny punktowej oferty:
cena oferty najkorzystniejszej /zł brutto/
Ocena punktowa oferty [pkt] =
badanej

---------------------------------------------------- x 0,6 x 100
cena oferty badanej /zł brutto/

II kryterium oceny: okres gwarancji - 40%
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60 miesięcy – 40 pkt
54 miesiące - 30 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
42 miesiące – 10 pkt
36 miesięcy – 0 pkt
Ocena punktowa oferty jest sumą oceny oferty z kryterium I i II. Ocenę obliczamy i podajemy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów
w ocenie punktowej.
4. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania, w pierwszej
kolejności, oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

ROZDZIAŁ XVIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) 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,
d) unieważnieniu postępowania.
Zamawiający udostępnia powyższe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Sitno pod adresem: www.sitno.bip.net.pl
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
3. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób .
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
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o których mowa w pkt. 7, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy
uczestników postępowania.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Gminy Sitno - PBS Zamość O/Sitno 57 9644 1046 2004 4600
4725 0010
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2. Sposób przekazania zabezpieczenia: oryginał zabezpieczenia Oferent przekaże Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane,
b) 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane 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 muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać
Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania
się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie
nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie,
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zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań umowy.

ROZDZIAŁ XX.
ZMIANA UMOWY - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac,
w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a) gdy wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).
b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu,
3. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT.
5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych
rejestrowych.
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie zadania.

ROZDZIAŁ XXI.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługuj ą środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Kraj owej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej
określone w ww. przepisach przysługują 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 Pzp.
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ROZDZIAŁ XXII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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”,
Zamawiający informuje, że:
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na „ Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sitnie” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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ROZDZIAŁ XXIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest formularz oferty jako
załącznik Nr 1 do SIWZ.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych
w art. 22a Pzp
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 7 – Wykaz osób (wzór)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Załącznik nr 10 – Zestawienie rzeczowo-finansowe.
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