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ROZDZIAŁ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy turystycznej 

w piwnicach kamienicy Rynek 1 w Przemyślu: 

1) rozbiórka posadzki i schodów w hallu wejściowym i pomieszczeniu po transformatorze; 

2) przesunięcie otworu drzwiowego pomiędzy hallem a pomieszczeniem po transformatorze; 

3) wykopy – usunięcie gruzu i ziemi z projektowanej klatki schodowej; 

4) podbijanie fundamentów; 

5) wykonanie przebić komunikacyjnych wraz z przesklepieniami; 

6) wykonanie żelbetowej klatki schodowej; 

7) roboty wykończeniowe klatki schodowej i wejścia ; 

8) Roboty związane z adaptacją pomieszczeń piwnic: 

9) pogłębienie fundamentów; 

10) obniżenie posadzek; 

11) naprawa fragmentów muru; 

12) wykonanie schodów terenowych; 

13) oczyszczenie ścian i stropów, spoinowanie murów; 

14) wykonanie posadzki; 

15) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, oraz 

instalacji hydrantowej. 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją  projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.6.2019.IZ, 

oraz decyzja Pozwolenia na budowę nr 232/2012 z 17.08.2012r., znak: BGP.6740.251.2012 „Przebudowa 

piwnic budynku Rynek 1 w Przemyślu ze zmianą sposobu użytkowania na cele ekspozycyjno – turystyczne 

w tym wykonanie dodatkowego wejścia do podziemnej trasy turystycznej oraz wykonanie instalacji 

wentylacji nawiewno – wywiewnej, przeciwpożarowej i elektrycznej na działce nr 689 obręb 207.” 

W dokumentacji projektowej: „Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wejścia do 

podziemnej trasy turystycznej w piwnicach kamienicy Rynek 1 w Przemyślu” zaprojektowana została 

centrala wentylacyjna dla linii N1W1 zasilana elektrycznie. Wykonawca powinien w swojej ofercie 

założyć i skalkulować nie centralę z nagrzewnicą elektryczną, ale centralę z nagrzewnicą wodną – 

o wymaganych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach określonych 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 11 Instalacje sanitarne. 

2. Przebudowa podziemi budynku Rynek 1: 

1) wykonanie przebicia przez ścianę piwnic; 

2) wykonanie schodów w miejscu przebicia ścian, wraz z okładziną kamienną; 

3) wymiana balustrad schodowych na wypełnione szkłem; 

4) wykonanie instalacji elektrycznej dla trasy turystycznej. 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją, na którą wydana została decyzja Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja 

Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017r. znak: AOŚ.6740.23.2017 „Przebudowa podziemi 

budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, usytuowanego przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod 

ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie wykonania przebić w murach piwnic budynku wraz z wykonaniem 

ścianek działowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej z montażem urządzeń multimedialnych, na 

terenie działek Nr 689,695,702,737 obręb 207 w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” – dostawa, montaż scenografii i urządzeń multimedialnych 

nie wchodzą w skład zamówienia. 



 

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach 
osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Nr umowy 

RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 
3 

3. Wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową i rozbudową istniejącej instalacji ciepła 

technologicznego budynku przy ul. Rynek 1 w Przemyślu: 

Wykonanie nowych rurociągów c.t., doprowadzających energię cieplną z pomieszczenia wentylatorni, 

zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku, pod głównym wejściem do Podziemnej Trasy Turystycznej, do 

centrali wentylacyjnej projektowanej w obrębie projektowanego dodatkowego wejścia do ww. trasy. 

Na ww. zakres wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą 

w Przemyślu IRN-II 5147.14.2020.AB z dnia 26.03.2020, oraz decyzja Pozwolenia na budowę 

AOŚ.6740.84.2020 nr 102/2020 z dnia 15 maja 2020. 

4. Wykonanie zabezpieczenia i adaptacji odcinka zabytkowego kolektora sanitarnego w zakresie: 

1) budowy żelbetowego obejścia czynnego kolektora; 

2) zabezpieczenia i adaptacji fragmentu zabytkowego kolektora (odcinek długości ok. 5,13 m); 

3) wykonania instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i wentylacyjnej. 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu UOZ 1.5142.183.2016 

z 4.08.2016r. , oraz decyzją pozwolenia na budowę NR 288/10 z 23.08.2010r., znak: BGP.II.4.7353 – 

266/10 „Budowa podziemnej trasy turystycznej (etap I) – zabezpieczenie i adaptacja zabytkowego kolektora 

sanitarnego w Rynku w Przemyślu z budową wejść i łączników pomiędzy istniejącym kolektorem 

a kamienicami Rynek 1 i  Rynek 11 na terenie działek oznaczonych nr 689,702,695,737,723/1 w obr. 

207, zmienioną Decyzją 72/2013 z 9.IV.2013r., znak: BGP.6740.64.2013 oraz Decyzją 195/2016 

z 19.08.2016r., znak: AOŚ.6740.284.2016 – zmiana w zakresie istotnego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującego zmianę zakresu objętego projektem 

zagospodarowania w związku ze zmianą trasy łącznika pomiędzy wejściem „B” z płyty Rynku a kamienicą 

Rynek 11 z wykorzystaniem ok 16 m istniejącego starego kanału sanitarnego na terenie działek nr 723/1 

i 737 obręb 207; 

UWAGA ZAKRES BUDOWY ŁĄCZNIKA OGRANICZONY JEST DO ODCINKA DŁUGOŚĆI ok. 10,05 M, 

DO MIEJSCA WŁĄCZENIA ŁĄCZNIKA OPISANEGO W PKT 5., ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI DO OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) RYSUNKAMI ZAMIESZCZONYMI POD 

NAZWAMI: „Rzut poziomy łącznika – zabezpieczenie zabytkowego kolektora” oraz „Szkic- fragment 

łącznika objęty zakresem inwestycji”.   

5. Budowa żelbetowego łącznika do budynku Rynek 9: 

1) budowa żelbetowego łącznika; 

2) wykonanie instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji wentylacyjnej 

łącznika; 

3) usunięcie kolizji z sieciami wodociągową, gazową oraz kanalizacją odpływową. 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków INR 5112.1023.2017.IZ z 19.04.2017r 

oraz decyzja pozwolenie na budowę Nr 98/2017 z 28.04.2017r., znak: AOŚ.6740.115.2017 – „budowa 

podziemnego łącznika pomiędzy wejściem „B” zlokalizowanym w płycie Rynku a budynkiem Rynek 9, wraz 

z instalacją elektryczną oraz przebudową kolidującej sieci gazowej i wodociągowej oraz kanalizacji 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” z wykonaniem robót 

na terenie działki nr 723/1 obręb 207 Rynek w Przemyślu. 

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzje pozwolenia na budowę stanowią 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

6. Zamawiający wskazuje, że w razie stwierdzenia rozbieżności między dokumentami wchodzącymi w skład 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego 

i uzyskania od Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45262310-7 Zbrojenie  

45262300-4 Betonowanie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek 

45442100-8 Roboty malarskie  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

III. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych identycznych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie 

na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowana przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych 

w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt 

dokumentacji zamiennej uwzględniającej zmiany i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz, o ile 

to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, 

podmiotów i organów administracyjnych. 

2. Nie dopuszcza się wariantowości przy realizacji inwestycji – inwestycja ma być zrealizowana wg posiadanej 

przez Inwestora dokumentacji projektowej (na podstawie której wydano Pozwolenia konserwatorskie 

i Pozwolenia na budowę). 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bezzwłocznie po przyjęciu placu budowy. 

4. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo – finansowy, uwzględniający założenia dokumentacji 

przetargowej, kwotę z Oferty z rozbiciem na poszczególne etapy i elementy prac i robót, termin wykonania 

Przedmiotu zamówienia uwzględniający zapisy rozdz. I punkt V.2 niniejszej SIWZ z rozbiciem na 

poszczególne etapy i elementy prac i robót. Na żądanie Zamawiającego harmonogram będzie 

aktualizowany. 

5. Wykonawca w ramach realizacji zobowiązany jest również do: 

1) dysponowania osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy; 

2) opracowania planu BIOZ; 

3) opracowania projektu organizacji placu budowy; 

4) opracowania i uzgodnienia we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót” 

oraz uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych 

z prowadzeniem robót w pasie drogowym; 

5) opracowania instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych w instrukcji oraz 

znaków wskazanych w instrukcji ppoż.; 

6) uzyskania, działając na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie – 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących 

obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie 

budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania tego 

obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od 

Zamawiającego należności. 

7. Teren budowy oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na własny koszt 

Wykonawcy do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania i prowadzenia 

bieżącej działalności przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek 

terenów sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone w związku z prowadzeniem 

inwestycji. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia prac 

zmierzających do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności. 

8. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 

zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku”, co 

oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1219). Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. 

9. Materiały pochodzące z demontażu nadające się do ponownego wmontowania (stal, żeliwo itp.) Wykonawca 

przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub podda utylizacji. Decyzje, co do 

zagospodarowania materiałów będą podejmowane na bieżąco podczas realizacji robót, przez 

przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnego zaplecza placu budowy w zakresie niezbędnym 

do realizacji robót. 

11. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót instalacyjnych właściwym gestorom sieci oraz koszt związanych 

z przedmiotowymi pracami nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. 

12. Zamawiający na czas realizacji robót udostępni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody, 

a Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia opłat za media zużyte od czasu przekazania mu terenu 

budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, do zamontowania na istniejącej instalacji 

elektrycznej oraz wodnej subliczników, których odczyt będzie podstawą do rozliczenia opłat za zużyte przez 

Wykonawcę media. Wykonawca dokonywał będzie rozliczeń ww. mediów w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego refaktury. W razie uchylania się przez Wykonawcę od tego obowiązku Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia tych kosztów z należności, do zapłaty których na rzecz Wykonawcy zobowiązany 

będzie Zamawiający. 

13. Zapewnienie oraz koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej leżą po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawca zapewni i pokryje koszty ewentualnego odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót 

i nadzoru hydrogeologicznego. 

15. Teren budowy powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz 

w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem 

zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń), w tym także przez 

zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie 

Zamawiającego i realizujących zamówienia na terenie robót. 

17. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz uprzątnąć plac 

budowy i wnętrza budynku tj. odkurzyć podłogi, ściany, sufity, umyć wszystkie zabrudzone podczas 

wykonywania poszczególnych robót elementy między innymi okna i drzwi. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo osób trzecich. 

19. Kierownik budowy powinien posiadać kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

przedmiotu zamówienia i pełnić bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami oraz ewentualnymi 

podwykonawcami. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego braku w/w nadzoru przez inspektora nadzoru 

lub przedstawiciela inwestora, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 500 zł za każdy 
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dzień, w którym stwierdzono nieobecność kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej 

nieobecności. 

20. Kierownik budowy powinien codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywać na budowie przez czas 

niezbędny do rozwiązania bieżących problemów występujących w czasie prowadzenia robót budowlanych. 

Kierownik budowy może incydentalnie, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć zastępcę 

do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodą Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Zastępca ten 

nie będzie traktowany jako kierownik budowy, jednakże za te dni kary umowne dotyczące braku kierownika 

budowy nie będą naliczane. 

21. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany 

w ofercie, nie krótszy jednak niż 5 lat, liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego tj. 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert. 

22. Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi. 

23. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia. 

W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

24. W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych, systemów referencji i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 

nazw własnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku 

do wskazanych w w/w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie 

z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji (w tym STWiOR) oraz będą zgodne pod względem: 

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja); 

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

25. Wszelkie odstępstwa Wykonawcy od założeń dokumentacji projektowej w zakresie stosowania materiałów 

i urządzeń oraz technologii wykonania, muszą być udokumentowane parametrami techniczno – 

wytrzymałościowymi, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami 

zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób 

jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający 

zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

26. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po 

stronie Wykonawcy. 

27. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu/obiektu. 

28. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWIOR, która wchodzi w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, stanowiąc jej integralną część (Załącznik 

nr 1 do SIWZ). 

29. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty o charakterze archeologicznym Wykonawca 

jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i Inwestora 

Zastępczego. 

30. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt i zapewnienie ciągłości 

ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 

cena ofertowa brutto; 

2) Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

(OC Ogólne) na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

31. Wynagrodzenie: 

1) wynagrodzenie, ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych 

Kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru; 
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2) stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie 

w ciągu realizacji umowy; 

3) kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne roboty 

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy; 

4) roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie podlegają 

zapłacie. W takim przypadku podstawą rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy; 

5) w przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów 

różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których został 

sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą – gdy nie będzie 

możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników 

produkcji (M,S) zostaną przyjęte z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla 

województwa podkarpackiego), jako średnie dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. 

Podstawą określenia nakładów rzeczowych będą jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte 

w kosztorysie ofertowym szczegółowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji, odpowiednie 

jednostkowe nakłady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys różnicowy, 

o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny 

roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 

32. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi odpowiednio do 

zaawansowania poszczególnych etapów robót i fakturą końcową wystawioną nie później niż 7 dni od daty 

sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. 

33. Faktury częściowe wystawiane będą jeden raz w miesiącu. 

34. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym Inspektor 

nadzoru każdej branży i Kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót w danym okresie 

rozliczeniowym na podstawie obmiarów wykonanych robót zapisanych w Księdze Obmiarów Robót.  

35. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbiorów częściowych; 

36. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

37. Płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny 

rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

38. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a ust. 1 

oraz 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających na: 

1) roboty rozbiórkowe; 

2) usunięcie gruzu i ziemi; 

3) podbijanie fundamentów; 

4) wykonanie przebić komunikacyjnych; 

5) wykonywanie nadproży i przesklepień; 

6) wykonanie żelbetowej klatki schodowej; 

7) naprawa fragmentów muru; 

8) wykonanie schodów terenowych; 

9) oczyszczenie ścian i stropów; 

10) spoinowanie murów; 

11) wykonanie posadzek; 

12) wykonanie instalacji elektrycznej; 

13) wykonanie kanałów wentylacyjnych; 

14) wykonanie instalacji hydrantowej; 
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15) wykonanie rurociągów ciepła technologicznego; 

16) wykonanie żelbetowego obejścia czynnego kolektora  oraz żelbetowego łącznika. 

2. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt IV.1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające 

spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt IV.1. niniejszego 

Rozdziału. 

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w pkt IV.1 niniejszego rozdziału, których dotyczy nw. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – 

zwanego RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwania Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt IV.1 niniejszego rozdziału 

lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt IV.4 

niniejszego rozdziału, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt IV.1 niniejszego rozdziału uprawnia Zamawiającego do 

naliczania Wykonawcy kary umownej za każdorazowe niespełnienie wymagań w wysokości określonej 

w § 14 ust. 1 pkt 11 i 12 wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

V. Terminy wykonania zamówienia 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bezzwłocznie po przedstawieniu Zamawiającemu 

zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przejęciu placu budowy. 

2. Termin wykonania zamówienia – do 31 maja 2021r.  

3. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data podpisania protokołu odbioru. 

VI. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
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2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części 

Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania nazw firm 

Podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy 

o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), 

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności: 

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą oraz wprowadzania do nich zmian, 

b) szczegółowy zakres robót powierzony Podwykonawcy tj. wskazanie, jakie roboty składające się 

na dany zakres będzie realizował Podwykonawca, 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację wskazanego elementu (części) robót, 

które nie może być wyższe niż określone za dany element w kosztorysie ofertowym, 

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 

zakończenia robót określony umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy 

w terminie umownym, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty. 

5. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku, gdy 

projekt nie spełnia wymagań określonych w pkt VI.4. 

6. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w pkt VI.5, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował 

projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 

projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, niespełniającej wymagań określonych w pkt VI.4, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy. 

9. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w pkt VI.8 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę 

zaakceptował. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej 

umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem, kopii 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 wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub większej niż 50.000 

zł. brutto. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 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 lub usługi.  

12. W przypadku, gdy w umowie określonej w pkt VI.10, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w pkt VI.11, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie do 10 dni kalendarzowych 
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od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, zapisy pkt VI.10 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi 

określone w pkt VI.10.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projekt jej 

zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego. 

15. W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia 

pkt VI niniejszego rozdziału. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji 

z Podwykonawcy. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany do nowego Podwykonawcy mają zastosowanie 

postanowienia pkt VI niniejszego Rozdziału. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

złożenia stosownego oświadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji części zamówienia objętego 

niniejsza umową Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz o stanie zobowiązań w stosunku do 

Podwykonawców. 

18. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

19. Podstawą rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą protokoły odbioru 

potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszych podwykonawców robót budowlanych będą stanowiły 

protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy, Podwykonawcę lub kierownika robót 

Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

21. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawy lub usługi z Podwykonawcą, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawianej przez Wykonawcę faktury, 

w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą. 

22. Na podstawie art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

23. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, DOKUMENTY 

I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

I. Warunki udziału w postepowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą 

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

wykonał: 
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a) łącznie: co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto wykonaną przy 

obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych oraz co najmniej 1 robotę 

budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub 

budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto; 

LUB 

b) co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto wykonaną przy obiekcie 

wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych. 

2) zdolności zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

a) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 

należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadająca kwalifikacje zgodnie z art. 

37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która pełniła funkcję 

kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, 

przy co najmniej jednej robocie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, 

b) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych; posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres 

wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu 

zawodowego, 

c) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu 

zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

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

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem 

zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 220). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki określone w pkt I.1. 

niniejszego rozdziału musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

12 - 23 ustawy Pzp. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

II. Poleganie na potencjale innych podmiotów: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt III.1.5) 

niniejszego rozdziału. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował 

tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(Propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, na 

których zasoby Wykonawca się powołuje, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego 

rozdziału. 

III. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zdolność oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kosztorys ofertowy – 

uproszczony; 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 

III.1.3) niniejszego rozdziału; 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym 

zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, przedstawia zobowiązanie którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

6) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 

7) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1 niniejszego Rozdziału; 

8) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*, znajdujące się w treści formularza ofertowego; 

9) dowód wniesienia wadium. 
*W przypadku gdy Oferent 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 wykreśla treść oświadczenia z 

formularza ofertowego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html informacji otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca taki może 

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie jest 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
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zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej: 

a) łącznie: 1 roboty budowlanej o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto wykonanej przy obiekcie 

wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych oraz co najmniej 1 roboty 

budowlanej, polegającej na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej 

lub budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto, 

LUB 

b) 1 roboty budowlanej o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto wykonanej przy obiekcie wpisanym 

indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych 

- wraz z podaniem ich rodzaju/zakresu prac, wartości robót, daty wykonania, podmiotu na rzecz którego 

roboty zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ – z załączeniem dowodów 

określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie – na potwierdzenie spełnienia 

warunku określonego w pkt. I.1.1)a) lub pkt. I.1.1)b) niniejszego rozdziału. Dowodami, o których mowa 

powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty; 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. 

(UWAGA: w przypadku kierownika budowy dodatkowo z wykazem robót przy budynkach 

indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200 000 zł 

brutto z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub 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) – wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zamieszcza w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, informacje potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 

5. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki 

i wymagania zostały spełnione. 

IV. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja, spółki cywilne). 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów, wspólników) wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać 

następujące wymagania: 

1) Współpartnerzy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy 

przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Pełnomocnictwa zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 
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2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, które 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, które stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) wykaz robót, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ, oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ składa odpowiednio ten współpartner 

(jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie poszczególnych warunków udziału 

w postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ; 

4) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ w przypadku konsorcjum składa konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) jako jedno wspólne oświadczenie podpisane przez pełnomocnika ustanowionego na 

podstawie art. 23 ustawy Pzp; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

7) wypełniając formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – 

lidera lub jednego ze współpartnerów (nie dotyczy dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt IV.2) 

niniejszego Rozdziału. 

ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia wynikający z SIWZ oraz załączników do 

SIWZ a także projektu umowy oraz wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca, jako niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

1) wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 

i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych 

w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt 

pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji; 

2) koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza; 

3) wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

4) koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów w celu przekazania ich do zakładu 

utylizacji należy wliczyć do ceny oferty; 

5) na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ należy podać sumę cen wszystkich (13) 

kosztorysów wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT, z wyjątkiem podatku, 

którym obciążony będzie Zamawiający. 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem oferty. 

3. Cena oferty oraz wszystkie ceny składowe uwidocznione w kosztorysie ofertowym mają być wyrażone 

w złotych polskich brutto i netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny uwidocznione 

w kosztorysie ofertowym muszą być wyrażone w złotych polskich. 

4. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie kosztorysowe 

brutto za realizację zamówienia, wskazane w pkt 1 formularza ofertowego. 

5. Wykonawca, na formularzu ofertowym musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

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

bez kwoty podatku. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami.  

7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

8. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 

1) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi 

w przedmiarze robót; 

2) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót; 

3) cenę należy podać w wartości netto i brutto w ujęciu liczbowym i słownie; 
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4) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji przedmiaru. Wszelkie błędy 

dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej winien zgłosić zamawiającemu przed terminem 

składania ofert w trybie art. 38 Pzp; 

5) w przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji przedmiarów wprowadzonych przez zamawiającego 

w wyniku zapytań Wykonawców należy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie. 

9. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego: 

1) Kosztorys ofertowy ma być w swoim zakresie być tożsamy z przedmiarami robót pod względem 

podstawy wyceny i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla 

poszczególnych pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy ma zawierać między innymi: 

a) podstawę wyceny i opis poszczególnych pozycji kosztorysowych, 

b) kalkulację uproszczoną wartości kosztorysowej, 

c) tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do zbiorczych rodzajów robót, 

d) szczegółowe zestawienie RMS z wyszczególnieniem ilości oraz cen jednostkowych i wartości 

materiałów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu użytych do prawidłowego skalkulowania cen 

jednostkowych kosztorysu ofertowego; w przypadku występowania w kosztorysie ofertowym 

„kalkulacji indywidualnych” lub „kalkulacji własnych” Wykonawca wykaże niezbędne do ich 

wykonania ilości RMS (nie jest to wymagane w przypadku tych pozycji kosztorysu ofertowego, 

które dotyczącą utylizacji materiałów z rozbiórki); 

2) w kosztorysie ofertowym muszą być przez Wykonawcę wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, 

na podstawie których został on sporządzony, tj.:  

a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej, 

b) ceny materiałów, 

c) koszty zakupu materiałów, 

d) koszty pracy sprzętu, 

e) narzuty kosztów pośrednich, 

f) zysk, 

g) inne; 

3) w kosztorysie ofertowym Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiarów robót;  

4) Zamawiający nie dopuszcza samowolnego korygowania podstaw wyceny, opisów oraz ilości i jednostek 

zawartych w przedmiarach robót; 

5) Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie plików .pdf. Pomocniczo Zamawiający 

udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej .ath. Jakiekolwiek dodatkowe informacje zawarte 

w plikach edytowalnych mają jedynie charakter pomocniczy i wykonawca może je zmienić.  

W przypadku wystąpienia rozbieżności Zamawiający za wiążące uważa pliki .pdf; 

6) przygotowanie kosztorysu ofertowego nieuwzględniającego wymogów określonych przez 

Zamawiającego w pkt. 9.1. – 9.4. będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

7) do oferty należy dołączyć wszystkie 13 kosztorysów). 

ROZDZIAŁ IV 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

I. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o następującym 

znaczeniu procentowym: 

Nazwa kryterium Waga w % 

Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C) 60 

Okres gwarancji za usługi objęte przedmiotem zamówienia (G) 20 

Doświadczenie kierownika budowy (D) 20 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana 

ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
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cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 
gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

2) okres gwarancji „G” – 20% 

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za roboty objęte 

przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat 

 5 lat – 0 pkt, 

 6 lat – 15 pkt, 

 7 lat i więcej – 20 pkt, 

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach 

Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to 

wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 65 miesięcy lub 5 lat i 5 miesięcy będzie 

ocenione jako 5 pełnych lat). 

Minimalny okres gwarancji (G) wynosi 5 lat, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu 

krótszego niż 5 lat, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 

wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 5 lat i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym 

kryterium. 

3) Doświadczenie kierownika budowy „D” – 20% 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy” punkty zostaną przyznane za wykazanie (w Załączniku 

nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy) doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy: 

 pełnienie 1 raz funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 zł brutto – otrzyma 0 pkt; 

 pełnienie 2 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda – otrzyma 5 pkt; 

 pełnienie 3 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda – otrzyma 10 pkt; 

 pełnienie 4 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda – otrzyma 15 pkt; 

 pełnienie 5 razy i więcej funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do 

rejestru zabytków o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda – otrzyma 20 pkt; 

Wykazana w Załączniku Nr 2 osoba będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia. 

W formularzu ofertowym, w Tabeli w pkt 2 należy podać dane zgodnie z tytułami poszczególnych kolumn 

na potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez kierownika budowy. Brak danych w którejkolwiek 

z kolumn od nr 2 do 4 w poszczególnych wierszach spowoduje nie zaliczenie danego doświadczenia 

(z niekompletnymi danymi) do punktacji. 

2. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), ilość punktów 

przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” (G), ilość punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie 

kierownika budowy” (D). 

II. Ocena i badanie ofert. 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje przepis art. 24aa ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.) 

3. Na podstawie §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
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4. Na podstawie §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 tego Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt II.3 oraz II.4 niniejszego rozdziału, Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

6. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie liczbą i słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę 

podaną słownie. 

7. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 

przyznanych w kryterium „C” + „G” + „D” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ 

kryteria oceny ofert. 

III. Obowiązek informacyjny 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html 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. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna 

punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp również 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano za 

niewystarczające; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

4) unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt III.2.1) oraz III.2.4), na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html 

ROZDZIAŁ V 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. Zamawiający 

1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl. 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przemysl.pl  

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetarg@um.przemysl.pl  

II. Język i forma porozumiewania się 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1041), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 

344); 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

1) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt I.2; 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@um.przemysl.pl. 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

5. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, mogą być złożone wyłącznie 

w formie pisemnej. 

6. Pytania do treści SIWZ należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetarg@um.przemysl.pl 

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie; 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub osoby upoważnione. 

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Maria Czech – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 16 678 70 26 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury są: 

1) Marian Baran – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

2) Anna Waszczak – Pracownik Biura Zamówień Publicznych  

tel. 16 675 20 38, w godz. 8:00 – 15:00 

IV. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 

z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 

z dopiskiem w tytule płatności 

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.2.12.2020” 

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.2) – 2.5) niniejszego Rozdziału, powinno być wystawione na 

Gminę Miejską Przemyśl, złożone w oryginale podpisane przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz 

dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 

5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium  

6. Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:  

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

3) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. Gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie  

mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego 

w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. Zamawiający wymaga wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Formularzu ofertowym. 

1) Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt IV.2 niniejszego Rozdziału; 

2) zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem; 

3) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy 

Pzp musi ono nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Gwaranta lub Poręczyciela do zapłaty kwoty 

pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

4) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

lub poręczenia (Gminę Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji lub poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 

e) nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego 

kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 

bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też 

potwierdzenia istnienia, co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji 

lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii 

biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być 

uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego 

przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody; 

5) Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże rachunek bankowy, na który Wykonawca wpłaci 

przelewem kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca wybierze formę 

pieniężną zabezpieczenia; 

6) W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części koniecznej, przeznaczona zgodnie 

z umową na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji – 

z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID - 19 (Dz.U. poz. 1086). 

7) Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się 

w art. 147 do 151 ustawy Pzp. 

V. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

SIWZ – w formularzu Wykonawca jest zobowiązany podać w szczególności: 

a) cenę oferty netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT – cena ta obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z Kosztorysem ofertowym uproszczonym – cena ofertowa brutto 

jest jednym z kryteriów oceny ofert, 

b) osobę pełniącej funkcje kierownika budowy wraz z jego doświadczeniem – jest to jedno z kryteriów 

oceny ofert, 
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c) długość okresu gwarancji – jest to jedno z kryteriów oceny ofert, 

d) pozostałe dane wymagane we wzorze formularza ofertowego; 

2) Kosztorys ofertowy – uproszczony sporządzony na podstawie Przedmiarów robót opublikowanych 

w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) dokument wadialny lub gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu, potwierdzenie zapłaty wadium 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

4) załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale II SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej SIWZ w formie 

pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej 

stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6. Dołączone oświadczenia i dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 

oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

9. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: wewnętrznej – 

opieczętowanej przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz tematem przetargu, w której 

znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta wyłącznie z napisem Oferta –„Budowa 

Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu (znak sprawy: ZP.271.2.12.2020)” bez oznaczenia 

nadawcy, zawierająca w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), z napisem: Nie otwierać przed: (wpisać datę 

oraz godzinę otwarcia ofert).  

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty 

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

11. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe wyrażone 

w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

VII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, 

nie później niż w dniu 8 września 2020r., do godz. 12:00, lub przesłać na adres Zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII. Otwarcie ofert 

Zamawiający publicznie otworzy koperty z ofertami w dniu 8 września 2020r., do godz. 12:30 w Biurze 

Zamówień Publicznych, pokój nr 43 (II piętro), Urząd Miejski w Przemyślu, Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl. 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany 

odrębnym zawiadomieniem. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 
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3. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem 

wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału do: 

1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego 

przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii 

pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza; 

2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania 

stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie; 

3) przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego Kosztorysu ofertowego – pozycje z narzutami z podaniem 

nośników cenotwórczych, tj. stawka roboczogodziny, ), ceny materiałów, koszty pracy sprzętu   koszty 

ogólne (od R+S), koszty zakupu materiałów (do M) i zysk (do R+S+KOR+KOS) – w celach 

rozliczeniowych. Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg załączonych przedmiarów robót oraz w 

oparciu o załączoną dokumentację projektową obejmującą przedmiot zamówienia. Opracowany 

kosztorys zawierający cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zostanie doręczony 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych. 

Kosztorys ofertowy szczegółowy ma być w swoim zakresie być tożsamy z załączonym do oferty  

kosztorysem ofertowym uproszczonym pod względem podstawy wyceny, ilości jednostek 

przedmiarowych oraz cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu; 

4) podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane (o ile są już znane i zamówienie ma być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego) – w przypadku gdy Wykonawca będzie 

wykonywał zamówienie przy pomocy Podwykonawców; 

5) przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opłaconego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę: 

a) Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż cena ofertowa brutto; 

b) Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia (OC Ogólne) – na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

Jeżeli przedstawione dokumenty ubezpieczenia nie będą obejmowały całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w Rozdziale II 

niniejszej SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 

spółki cywilne) Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum, umowy spółki). 

X. Zawarcie umowy 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na 

warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

XI. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach szczegółowo 

opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 

XII. Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe 

Wynagrodzenie ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi odpowiednio do 

zaawansowania poszczególnych etapów robót i fakturą końcową wystawioną nie później niż 7 dni od daty 

sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. 

XIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 
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W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach 

Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone 

w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 

XIV. Rozwiązania równoważne 

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 

powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu 

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia 

i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający 

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać 

przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane 

przez zamawiającego. 

4. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 

dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. 

XV. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

ROZDZIAŁ VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 - 700 

Przemyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: 

bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14 

3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 
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rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119 z 04 maja 2016r., zwanej dalej RODO, tym samym, 

dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu” – znak 

sprawy: ZP.271.2.12.2020. 

5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także 

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy, 

zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

10 lat od dnia zakończenia trwałości projektu, w ramach którego niniejsze postępowanie jest prowadzone. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 

4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym 

innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawy Pzp. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 

2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 

2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 

jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, 

o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopi 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

______________________ 
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* 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. 

 

Przemyśl, 24 sierpnia 2020r. 

ZATWIERDZAM 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót dostępne 

w oddzielnych plikach). 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 

7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy. 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz robót. 

9. Załącznik nr 9 – Wykaz osób. 
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