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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiającym jest Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica. 

3. REGON 890630878. 

4. NIP 884-21-21-139. 

5. Tel./fax (74) 852 55 32, (74) 856 90 22 

6. www.tbs-swidnica.eu 

7. ŚTBS Sp. z o.o. jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 15
30

, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z 

późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania  w trybie art. 24aa ustawy Pzp (tzw. 

procedura odwrócona). 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. 

ust. 1 ustawy Pzp.). 

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

Pzp. Ewentualny zakres robót budowlanych, które mogą być przedmiotem zamówień 

udzielonych w oparciu o art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy PZP to roboty budowlane podobne do robót 

z zamówienia podstawowego. 

Wartość ewentualnych zamówień, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% 

wartości zamówienia tj. 2 534 000 zł. Warunki udzielenia tych zamówień nie będą gorsze od 

warunków dla zamówienia podstawowego. 

5. Zamawiający, na mocy art. 93 ust. 1a ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), 

zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostaną mu przyznane. Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. Wartości podane w dokumentach w 

walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu 

NBP na dzień sporządzenia dokumentu. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy 

Pzp). 

8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
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9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do 

projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian: 

10.1 wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą 

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy 

o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców, 

10.2 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

10.3 końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać 

poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10.4 do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni 

roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu 

przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, 

stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

10.5 sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

10.6 zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, 

winno być wnoszone  w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w 

art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu 

winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

10.7w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić okres odpowiedzialności podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej 

przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

11.Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 10 stosuje się odpowiednio 

do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian. 

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej 

wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 
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16. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

19. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji każdego z 

zadań (art..29 ust.3a ustawy Pzp): 
a) roboty budowlane, 

b) roboty montażowe instalacyjne centralnego ogrzewania, 

c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 

e) roboty instalacyjne elektryczne. 

20. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej (anonimizacja nie dotyczy 

imienia i nazwiska pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki została zawarta, 

wymiaru umowy). 

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w punkcie 19 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem 

kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, 

umową cywilnoprawną. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 

tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

23. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

załącznika do umowy zawierającego wykaz osobowy pracowników zatrudnionych na umowy o 

pracę wykonujących czynności opisane w pkt.19. Wykaz musi być aktualizowany na bieżąco 

tj. za każdym razem gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Powyższe zawarte zostało 

również w postanowieniach wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych                                                                   

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami 

społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 
2. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany zgodnie z wiedzą budowlaną, 

przepisami szczególnymi, w oparciu o umowę, projekt budowlane i wykonawcze, zapisy 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej pn.: „Budowa 

budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – 

Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

4. Aktualny stan zaawansowania inwestycji - do tej pory wykonano następujące roboty : 
- roboty ziemne, w postaci wykopu pod budynek, wraz z zabezpieczeniem wykopu, w postaci 

„ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ”, 

- podkład betonowy gr, 10 cm z betonu B10, pod płytę fundamentową.  

5. Dokumentacja projektowa znajduje się  na stronie internetowej Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 

dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego 

w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów 

ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia na etapie oceny i 

badania ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert  do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta 

może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych. 

8. Wspólny słownik zamówień publicznych: 

CPV 45000000-7 roboty budowlane 

CPV 45200000-0 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45311000-0 roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331100-7 roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 

CPV 45331210-1 instalowanie wentylacji 

CPV 45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe 

CPV 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg 

CPV 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: 21 miesięcy od podpisania 

umowy 
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Wykonawca składa do PINB w Świdnicy, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienie 

o zakończeniu robót budowlanych i zawiadomienie, wraz ze wszystkimi  załącznikami, 

o zamiarze przystąpienia do użytkowania - niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a)    sytuacji ekonomicznej i finansowej  -  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że                

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową   w wysokości nie mniejszej niż             

4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) oraz, 

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż  3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) oraz, 

3) osiągnął w każdym roku, roczny obrót w wysokości co najmniej 6 000 000,00 zł 

(słownie: sześć milionów złotych)- w obszarze objętym zamówieniem tj. w obszarze 

robót budowlanych w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych kubaturowych, za 

okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres. 

 

b)    zdolności zawodowej   

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

b1)     dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.  

 

1) kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 5 lat 

doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 

2) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

minimum 3 lata doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 
 

3) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń    

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata doświadczenia  w 

pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
 

4) kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej: 
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Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 3 lata 

doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
 

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r poz. 831.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 t.j) do pełnienia samodzielnej funkcji w 

budownictwie. 

 

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte 

w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. 2016, poz. 65 z późn.zm.). 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowniczych na budowie w ramach powyższego 

warunku. 

 

b2)   posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane, każda polegająca na 

budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym (doświadczenie w robotach żelbetowych 

monolitycznych ścian, słupów i podciągów), o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m
3
 każdy i 

łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunek, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt  2) lit. b2) SIWZ, tj. warunek wiedzy                            

i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę 

wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum 

wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek wiedzy i doświadczenia nie 

będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie 

dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót) albo - w sytuacji  gdy 

Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganych dwóch robót) 

polega na zasobach innego podmiotu- podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch 

wymaganych robót, 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI 

ust. 1 pkt  2) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 
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5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a)    Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej  innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie (wzór Załącznik nr 5 do SIWZ) tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

b)    Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 13–22, 

c)    w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach zawodowych innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te 

zdolności są wymagane, 

d)    Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie  z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,  

e)    jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, 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: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności zawodowe lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 

ustawy Pzp., zgodnie z którymi wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik,  a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy   o świadczenie usług, brał udział w 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się  o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia - Zamawiający przewiduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania, o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 24 ust.5 

pkt. 1, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu  restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną               

i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

Strona 11 z 43 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia: 

1) w zakresie wskazanym  w Załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,  

2) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ – informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.                      

3) w zakresie wskazanym  w Załączniku nr 4 do SIWZ - o korzystaniu przy wykonywaniu 

zamówienia  z podwykonawców 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1)-2)  powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

3. 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 ust. 1, pkt. 1). 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 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 także oświadczenie o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), dotyczące tych podmiotów.  

5. Ponadto każdy  Wykonawca musi do oferty dołączyć (jeżeli dotyczy): 

1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z 

właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i 

zawarcia umowy. 

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23, ust. 2 ustawy Pzp). 

2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do 

oddania  do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – Załącznik nr 5   do SIWZ. 

3) Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców -  

Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 

 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (np. polisy), 

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż  1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
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3) Oświadczenie wykonawcy o osiągnięciu w każdym roku, rocznego obrotu w wysokości 

co najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) - w obszarze objętym 

zamówieniem tj. w obszarze robót budowlanych w zakresie wznoszenia obiektów 

budowlanych kubaturowych, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu. 

 

4)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz   z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  z przepisami 

prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

 

5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                           

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

6) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności. 

8) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

9) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

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

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126 z późn. zm.). 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub  poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
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chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub  poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCE Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                              

I DOKUMENTÓW,   A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dla ofert, 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy 

Pzp) dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym  w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: ŚTBS sp. z o.o., ul. B. Głowackiego 39a, 

58-100 Świdnica. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@tbs-swidnica.eu, m.galek@tbs-

świdnica.eu. 

5. Wysyłając informację drogą elektroniczną Zamawiający i Wykonawca w załączniku 

umieszcza skan pisma podpisanego przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 

właściciela lub instytucji, a ponadto oryginał pisma zostanie niezwłocznie wysłany 

pocztą. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. 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. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w rozdz. IX ust 8 niniejszej SIWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

        Mirosław Gałek – kontakt@tbs-swidnica.eu, m.galek@tbs-świdnica.eu. 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie udzielał indywidualnych odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące 

prowadzonego postępowania. 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

mailto:kontakt@tbs-swidnica.eu
mailto:kontakt@tbs-swidnica.eu
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1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 

tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w PKO BP nr 

24 1020 5138 0000 9202 0008 7924, z dopiskiem na przelewie: „Wadium budowa budynku 

przy ul. M.K. Słobódzkiego ”. 
4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie 

natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca 

zobowiązany jest  tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i 

jakiego przetargu dotyczy wpłata. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, 

przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert). 

6. Zamawiający: 

1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument 

potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

4. Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
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dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1   do SIWZ  wraz z oświadczeniami wymienionymi w rozdz. VIII ust. 1-5 

SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są  w oryginale. 

5. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 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. Potwierdzenie 

za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentów sporządzonych 

w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem   i złożeniem oferty. 

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 

 

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Bartosza Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica 

„Przetarg budowa budynku przy ul. M.K. Słobódzkiego – Oferta” 

nr sprawy:P-2/2019 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 10.09.2019 r. o godz. 10:00" 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
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14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419, z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. 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 tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. 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. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bartosza Głowackiego 39a 

w Świdnicy, w sekretariacie, do dnia 10.09.2019 r., do godziny 09
00

. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIII ust 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, w dniu 10.09.2019 r.,                   

o godzinie 10
00

. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.                 

4 ustawy Pzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej w zakładce 

„Zamówienia publiczne” informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. 

2. Stawki podatku VAT: 8% budynek, 23% przyłącza i zagospodarowanie terenu. 
3. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

Oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ - całkowitej 

ryczałtowej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również  w niej nie ujęte z powodu 

wad dokumentacji projektowej, gdy wady te Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności mógł wykryć i zgłosić 

Zamawiającemu, a bez  których nie można wykonać zamówienia. Do obowiązków 

Wykonawcy należy szczegółowe zapoznanie się z udostępnioną dokumentacja 

projektową, stwierdzenie czy jest ona kompletna  i czy na jej  podstawie może wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną  i przepisami prawa.  W przypadku 

wątpliwości, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego  o ich wyjaśnienie 

zgodnie z regulacja art. 38, ust.1 i 2 ustawy Pzp. 

5. Koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, o których mowa w ust. 4  to między innymi 

koszty: podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych  i porządkowych, zorganizowania, 

zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy 

(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i 

oznakowaniem prowadzonych robót, wywozu urobku, doprowadzenia terenu do stanu 

pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, związanej z odbiorami wykonanych robót   i innych czynności niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia             

i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie                       

o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacjach 

wymienionych   we wzorze umowy. 

7. 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). 

8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                      

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW   I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1) Cena ofertowa brutto – C 

2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – G. 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Maks. 

liczba 

pkt. 

Sposób oceny 

2.1 

Cena 

ofertowa 

brutto 

60% 60 

cena najtańszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

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

cena badanej oferty 

2.2 

Okres 

gwarancji 

na 

wykonane 

roboty 

budowlane 

40% 40 

 

liczba miesięcy w badanej ofercie 

G = ---------------------------------------------------------- x 40pkt 
   maksymalna liczba miesięcy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru 

przedmiotu umowy.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji oferta będzie 

podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji – 60 

miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję, licząc 

od daty odbioru przedmiotu umowy, dłuższą niż 60 miesięcy – do obliczeń i 

przyznania punktów przyjęty zostanie okres 60 miesięcy, natomiast gwarancja 

na wykonane roboty budowlane będzie obowiązywała na zadeklarowany czas. 

 

RAZEM 100% 100 ………………………………………………………………………. 

 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

           L = C + G 

gdzie: 

L   –  całkowita liczba punktów, 
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C   –  punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

G   – punkty uzyskane w kryterium „ Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ”. 

 

4. Ocena punktowa kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto wskazanej w ofercie i przeliczona według wzoru podanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa kryterium „ okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ”dokonana 

zostanie na podstawie ilości miesięcy gwarancji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie                      

i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca 

zadeklaruje termin gwarancji w dniach, których suma nie daje pełnego miesiąca, wówczas 

termin gwarancji zaokrąglany będzie w dół do pełnego miesiąca. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 

ustawy Pzp). 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. 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. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną 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. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących 

formalności: 

 1) dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie wykaz podwykonawców, którzy 

będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 2) dostarczyć Zamawiającemu załącznik  zawierający skład osobowy pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę, do wykonania przedmiotu zamówienia, 

4. W wyznaczonym terminie Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

n/w  dokumenty: 

 1) Kosztorys ofertowy 

 2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

 3) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem, 
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 4) kserokopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby, 

potwierdzonych za zgodność  z oryginałem, 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

7. Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 

czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

XVII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 

8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 

ust.  2 ustawy Pzp. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 

30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 

bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i 

bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

  

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ WZÓR UMOWY 

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
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co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa 

warunki zmian  w ust. 2 – 21. 
2. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od 

towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę labo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dna 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - o ile zmiany te (a-d) 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co 

do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano. 

4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, 

wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne 

podmioty lub 

2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od 

Zamawiającego,             

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym oraz zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych  

w pkt 1) i 2). 

6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, 

zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 

dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z 

obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, w zakresie uwzględniającym 

zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi 

opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od 

dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres 

o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy  po wprowadzonych zmianach 

będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
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4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

umowy, zmniejszenia zakresu  przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia oraz jeżeli 

wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego 

dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o 

jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach 

będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

8. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub 

Strony umowy,                         a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:  

1) działania wojenne, 

2) terroryzm, 

3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców lub Zamawiającego, 

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 

substancji, 

5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim 

zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot 

umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi 

opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,  

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w 

postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i 

podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane 

przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza 

zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu 

lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 

10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 

doświadczony Wykonawca, dokładając należytej staranności, powinien wykryć w trakcie 

badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia. Jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub 

wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

12. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste 

błędy pisarskie lub rachunkowe. 
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13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie 

stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

14. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/Robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika Budowy/Robót 

2) nie wywiązywania się Kierownika Budowy/Robót 

3)   jeżeli zmiana Kierownika Budowy/Robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn  

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

15. W przypadku zmiany Kierownika Robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zmienić Kierownika Robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie. 

16. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/Robót, nowy Kierownik Budowy/Robót musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ. 

17. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, 

wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany 

wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią 

dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania 

umowy przez Wykonawcę. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. 

19. Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzone w formie pisemnej – aneksu pod rygorem 

nieważności. 

20. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 

21. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

21.1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić 

po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 

podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i 

zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 

spełnione zostały przesłanki, o  których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie 

wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej 

te roboty. Dokumentacja musi zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi.  

21.2.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu  

 zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami 

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), lecz nie częściej niż 

w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w 

oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
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b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.a) niniejszego ustępu, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane 

będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

         w podpunkcie„1” brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

    kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej  kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

XX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W 

PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD 

OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Świdnickiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  ul. Bartosza Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica. 
 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Anna Kropornicka. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku 

mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – 

Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. Zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

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

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

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 
* 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki do SIWZ 

1) Załącznik nr 1 - OFERTA – wzór, 

2) Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  

3) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu   

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom 

5) Załącznik nr 5 - PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania do dyspozycji 

wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 

6) Załącznik nr  6 – Wykaz osób 

7) Załącznik nr 7– Wykaz robót  

8) Załącznik nr 8 - Wzór umowy 
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9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące rocznego obrotu Wykonawcy 

10) Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa 

 

 

Zatwierdzam: 23.08.2019r. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Gałek 

Prezes 

 

 

 

Data/podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

1. ……………………………………,   

2. ……………………………………. 

(pieczątka Wykonawcy/ów) 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 

1.  Pełna 

nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2.  Pełna 

nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, 

składamy ofertę do przetargu pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-

użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w łącznej cenie ryczałtowej wynoszącej: 

 

1. 1.    za wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi : 

 

 Cena netto …………….…….zł.  (słownie:….…………………………………….…zł.) 

 + 8 % VAT …………… zł.(słownie: ………………………………………………   zł.) 

  Cena brutto .…………   zł. (słownie:.…………………………………….…………  zł.) 

 

1.2.    za wykonanie: 

       •  przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

       •  przyłącza kanalizacji deszczowej; 

       •  przyłącza kanalizacji wodociągowej; 

       •  zagospodarowania terenu 

 

OFERTA – wzór 
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 Cena netto …………….…. zł.  (słownie :……….……………………………………zł.) 

 + 23 % VAT ………………zł.  (słownie : ……………………………………………zł.)        

 Cena brutto .………………zł.   (słownie: ……………………………………………  zł.) 

       

 CENA ŁĄCZNA ZA CAŁOŚĆ ZADANIA: 

 

     Netto ………………………..zł      ( słownie ………………………………………zł.) 

     VAT ………………………..zł      ( słownie ……………………………………… zł.) 

     Brutto ……………………   .zł      ( słownie ……………………………………… zł.) 

 

 

 

2.  Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do 21 miesięcy od 

podpisania umowy 

 

Za termin zakończenia robót uważamy datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 11  ust. 8 wzoru umowy. 

   

3. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ                              

i we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości ……………………  zł. 

Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić 

na: 

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium, 

 wskazany poniżej rachunek bankowy: 

..............................................................................................................................................................

.. 

(podać nazwę banku oraz nr konta) 

6. Oświadczamy, że złożona oferta 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami   o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   

   

7. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 

nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 
Numery stron w ofercie 

od do 

    

    

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 

……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

… 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 

procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. (www.tbs-

swidnica.eu ). 

10. Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..... 

do strony numer ...... (łącznie z załącznikami). 

11. Oświadczamy, że czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu 

pracy  w sposób określony w art. 22  §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

12. Jestem/nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą (*****) 

 

(*****) niepotrzebne skreślić 

 

13.  Określenie równoważności w zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.(****) 

 

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO . 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

http://www.bip.um.swidnica.pl/
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia 

Nazwa 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z 

parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy” . 

 

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp, zgodnie z którymi wyklucza się: 

 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną               

i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

Strona 32 z 43 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik,  a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                                 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  (Dz. U. z 

2018 r. poz. 703 i 1277); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                                  

o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 

1669), złożyli odrębne oferty, oferty, częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
-------------------------------------                                                                           --------------------------------------- 

Miejscowość, data                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                 

przedstawicieli firmy 

 

 

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP, zgodnie z którym wyklucza się Wykonawcę: 

 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
 

 

-------------------------------------                                                                           --------------------------------------- 

Miejscowość, data                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                 

przedstawicieli firmy 

 

III. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20). 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością , na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

a) …………………………………………………………………………………………………    

b) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

IV. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:  

c) ………………………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………………… 
e) ………………………………………………………………………………………………… 

                                                       (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

    nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-22 ustawy Pzp.  

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

V. Oświadczam,  że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

a) ………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………… 

                                                         (podać pełną nazwę/firmę i adres)  

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 

1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

VI. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne  z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do podpisania każdego oświadczenia. W sytuacji, gdy 

wskazane oświadczenie go nie dotyczy zobowiązany jest do wstawienia zwrotu „NIE 

DOTYCZY” i podpisania oświadczenia we wskazanym miejscu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25a ust.6).
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                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z 

parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności warunki dotyczące: 

 

a)    sytuacji ekonomicznej i finansowej   

 

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową   w wysokości nie mniejszej niż             

4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) oraz, 

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż  3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) oraz, 

3) osiągnął obrót w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) - w 

obszarze objętym zamówieniem tj. w obszarze robót budowlanych kubaturowych, za 

okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres. 

 

b)    zdolności zawodowej   

  

b1)     dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.  

 

1) kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 5 lata 

doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

2) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

minimum 3 lata doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

 

3) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń    

elektrycznych i elektroenergetycznych 
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Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 lata doświadczenia  w 

pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 

4) kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 3 lata 

doświadczenia  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 

poz. 65  z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 

 

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte 

w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. 2016, poz. 65 z późn.zm.). 

 

b2)   posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

zrealizował (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie 

budynku mieszkalnego z garażem podziemnym (doświadczenie w robotach żelbetowych 

monolitycznych ścian, słupów i podciągów), o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 i łącznej 

wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł. 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

I. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez  Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2)  niniejszej SIWZ, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

W następującym zakresie: 
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

II.  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

 

 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do podpisania każdego oświadczenia. W sytuacji, gdy 

wskazane oświadczenie go nie dotyczy zobowiązany jest do wstawienia zwrotu „NIE 

DOTYCZY” i podpisania oświadczenia we wskazanym miejscu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25a ust.6 Pzp). 
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                                                                                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

Nazwa 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z 

parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

Oświadczam, że następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom. 

 

Lp. Nazwa podwykonawcy Czynności/Opis robót 
Udział % w całości 

zamówienia 

  
 

 

  

 

 

 

UWAGA! Stosownie do treści art. 36ba ustawy Pzp zamawiający informuje, że jeżeli 

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp 

Nazwa 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres 

Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z 

parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Mieczysława Kozara  Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….………. 

Oświadczam (my), że w przetargu nieograniczonym na: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………….…………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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                                                                                                  Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

(pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) 

 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
  

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem 

podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 

lp. 

 

Stanowisko, 

zakres 

wykonywanych 

czynności 

Osoba 

/Imię i 

Nazwisko/ 

Kwalifikacje zawodowe 

/Rodzaj, nr uprawnień/ 

 

Wykształcenie, 

doświadczenie 

na stanowisku              

w latach, 

 

Podstawa 

dysponowania
 

1  2 3 4 6 

1 

 

Kierownik 

budowy – 

kierownik robót 

w specjalności 

konstrukcyjno – 

budowlanej 

 

 
 

 
  

2 

 

Kierownik robót 

w specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń 

cieplnych,  

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

 

    

3 

 

Kierownik robót 

w specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń    

elektrycznych          

i elektro- 

energetycznych 
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4 

 

Kierownikiem 

robót w 

specjalności 

inżynieryjnej 

drogowej 

 

    

 

 

 

Wykonawca spełni warunki udziału postępowaniu, jeżeli wykaże,  że dysponuje osobami zdolnymi 

do realizacji zamówienia, zgodnie z SIWZ rozdz. VI ust 1 pkt 2) lit. b1). 

 

 
-------------------------------------                                                                           --------------------------------------- 

Miejscowość, data                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                 

przedstawicieli firmy 

 

 

UWAGA! Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona,  na wezwanie Zamawiającego. 
 

 

                                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

(pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

zrealizowanych przez Wykonawcę,  

 

 

 

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem 

podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 
 

l.p. 
Nazwa zadania 

 

 

Miejsce 

wykonania 

 

 

 

Wartość robót 

(brutto) 

 

 

Data 

wykonania 

 

Podmiot, na 

rzecz którego 

robota została 

wykonana 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

 

    

2 
     

3 
     

 
 

 

Wykonawca spełni warunki udziału postępowaniu, jeżeli wykaże,  że dysponuje osobami zdolnymi 

do realizacji zamówienia, zgodnie z SIWZ rozdz. VI ust 1 pkt 2) lit.b2). 
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i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 
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UWAGA! 

Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,  na 

wezwanie Zamawiającego 
 

 

  Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO 

 OBROTU WYKONAWCY 

 
 

 

 

 

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem 

podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 

 
 

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, osiągnąłem w obszarze objętym zamówieniem tj. w obszarze robót 

budowlanych w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych kubaturowych, w każdym roku, 

roczny obrót w wysokości co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów ). 
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