Sejny, dnia 18 marca 2020 r.
RPG.271.6.2020.DL

Po uwzględnieniu zmian z dnia 18 marca 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem są roboty budowlane
pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach”
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie realizowane przy współudziale funduszy Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie: 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej
Poddziałanie: 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo
komunalne
Priorytet inwestycyjny: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Numer wniosku: RPPD.05.03.01-20-0191/18
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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miasto Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16-500 Sejny
www.um.sejny.pl
http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/
e-mail: sekretariat@um.sejny.pl
tel. (87) 516 20 73
fax. (87) 516 20 55
NIP: 844-2015-88-77
Informacja na temat umieszczenia SIWZ:
Strona
internetowa
Zamawiającego,
na
której
www.um.sejny.pl
http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/
Pozostałe miejsca publikacji ogłoszenia o przetargu:

zamieszczono

SIWZ :

 Biuletyn Zamówień Publicznych
 Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części także „ustawą
pzp”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy ustawy pzp.
5. Podstawa prawna opracowania SIWZ
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U
z 2019 r. poz. 1843)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453);
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450);
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5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125).
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Rozdział III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wspólny słownik zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 Roboty instalacyjne budowlane
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach. Prace
mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury w Sejnach.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) prace rozbiórkowe i demontażowe,
2) docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, stropodach),
3) budowa kominów wentylacyjnych,
4) montaż nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
5) wymiana istniejących okien na nowe, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
6) wymiana pokrycia stropodachu,
7) wymiana części instalacji c.o. (grzejniki i podejścia),
8) wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
9) wykonanie instalacji odgromowej,
10) modernizacja instalacji c.o. - wymiana kotła c.o. na kocioł opalany pelletem (wymiana
grzejników, montaż zaworów termostatycznych),
11) wprowadzenie automatyki pogodowej sterującą pracą systemu c.o. (tzw. krzywa
temperaturowa) wraz z opomiarowaniem (ciepłomierz szt. 1),
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12) modernizacja c.w.u. - zastosowanie pompy ciepła o mocy 10kW (montaż instalacji
rozprowadzającej c.w.u., montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej).
13) zagospodarowanie terenu – remont opaski betonowej oraz istniejących utwardzeń wokół
budynku w związku z wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych, uporządkowanie
terenu, odprowadzenie wód opadowych do pobliskiej kanalizacji.
14) sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej
w załączniku nr 1 niniejszej SIWZ. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter
pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia.
Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę całej
dokumentacji technicznej. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego
rozliczenia umowy. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Przy czym cena zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości wykonanych
robót z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie. Będą one uważane za
zryczałtowane, nie będą podlegać żadnym zmianom ani negocjacjom. W przypadku braku w
ofercie odpowiednich cen jednostkowych robót, ceny te będą podlegać negocjacjom.
1. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez
Wykonawcę w celu oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich
Zamawiającemu.
2. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia
1) przez odniesienie 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 ustawy pzp,
2) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że
wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się
złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź
lepszych niż określono w dokumentacji (załącznik nr 1 do SIWZ). Obowiązek
wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego,
leży po stronie Wykonawcy.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac
obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów
w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.
zmianami), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5. Założenia odbioru:
1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.10.2020 r.
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2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca będzie
obowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawidłowe
właściwości wbudowanych podstawowych materiałów, w szczególności deklaracje
właściwości użytkowych.
1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę.
1) Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) w szczególności:
a)
b)
c)

prac przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych,
robót elektrycznych, hydraulicznych, sanitarnych i odgromowych,
prac związanych z wymianą instalacji c.o. i modernizacją c.w.u.,

robót posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
e)
robót związanych z docieplaniem ścian i stropodachu,
f)
robót stolarskich (okienna i drzwiowa),
g)
robót dekarskich, pokrycia i obróbki blacharskie,
h)
robót wykończeniowych
i)
prac porządkowych
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji
zamówienia,
o których mowa w punkcie 1), wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę)
ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą
mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy
Wykonawcy.
W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo
zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu),
przed wprowadzeniem pracownika na budowę.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji
Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej
zamiast wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania
umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana
powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego
dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem
d)
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osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie
się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia
Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za
każdy dzień pracy, każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, z
możliwością potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.
b) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności
jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci w wysokości 500,00 zł za każdą
stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od
złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych
dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo
naliczać kolejne kary umowne.
2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn.
zmianami). Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w dokumentacji podano jako przykładowe
i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych
firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard
podwyższają.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób
uprawnionych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. 1186
z późn. zmianami).
Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP,
a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych.
Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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Rozdział VI. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy pzp.
Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy pzp, wykonawcy,
którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ,

które dotyczą:
1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub
zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych 00/100);
b) Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę minimum 250 000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
3. zdolność techniczna lub zawodowa,
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane,
polegające na rozbudowie, przebudowie, remoncie budynku o wartości robót co
najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda.
b) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
a)

- kierownik budowy - mający doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi
oraz posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba,
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- kierownik robót - mający doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi oraz
posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
sanitarnej, elektrycznej – co najmniej 1 osoba,
- kierownik robót - mający doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi oraz
posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej – co najmniej 1 osoba.
Wyżej wymienione kwalifikacje mogą być połączone.
Uznaje się za wystarczające wykazanie 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Przez „odpowiednie uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w danym zakresie przy realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na
podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia
budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według
przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia
nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli jego zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII.
2. 3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdziale
VIII.5. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy pzp.
8

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne, o którym mowa w rozdziale VIII. 5., nie potwierdzają spełnienia

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
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 sytuacją finansową lub ekonomiczną.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w niniejszej
SWIZ zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione gdy:
1) odnośnie warunku określonego w rozdziale VIII. 2. 3) a, jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców spełni warunek samodzielnie,
2) odnośnie warunku określonego w rozdziale VIII. 2. 3) b, jeżeli wszyscy wykonawcy
łącznie będą dysponować wymaganymi osobami.

Rozdział VIII a. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 5 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w art.
24 ust. 5 ustawy pzp.

Rozdział
IX.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty, każdy Wykonawca, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o którym mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia
- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Wykaz zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Potwierdzenie posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową
na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);
a) Potwierdzenie posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę minimum 250 000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg własnego wzoru).
1. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra

2.

3.

4.

5.

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126 ze zmianami).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 i 2 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
pzp, 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 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2, § 5 i § 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- Wykonawca winien wskazać lokalizację tych dokumentów
PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom zastosowanie mają odpowiednie postanowienia określone w projekcie
umowy.

Rozdział
X.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze
zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres zamawiającego: Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa
Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.

4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@um.sejny.pl.

5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.

6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w rozdz. X. 7 niniejszej SIWZ.

8.
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9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Dorota Leończyk.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Rutka Tartak nr
rachunku:
30 9367 0007 0018 0005 9590 0006
z dopiskiem na przelewie: Wadium na
„Termomodernizację budynku OK w Sejnach”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
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1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ lub na formularzu własnym, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową (brutto), zobowiązanie
dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) kosztorys ofertowy - sporządzony i podpisany przez wykonawcę –formularz własny;
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3) oświadczenia wymienione w rozdziale IX. 1- 3 niniejszej SIWZ;
2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.

4.

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

5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.

6.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
7.
8.

„Oferta w postępowaniu pn.:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach
nr sprawy: RPG.271.6.2020.DL
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 12:10”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia.
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. Wykonawca powinien wyodrębnić takie informacje w formie
odrębnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „tajemnie przedsiębiorstwa – nie
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udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Konsekwencje niewłaściwego oznaczenia
ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średnią walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Józefa Piłsudskiego 25 w Sejnach
– w sekretariacie do dnia 25 marca 2020 r., do godziny 12.00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale XIII SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 25 marca 2020 r., o godzinie
12.10
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.um.sejny.pl oraz
http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez sporządzenie kosztorysu

ofertowego i przeniesienie jego ceny do Formularza ofertowego sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ lub własnego, łącznej ceny ofertowej (brutto) za
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
niniejszej SIWZ.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) w zaokrągleniu do dwóch miejsc

po przecinku (gr). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, rodzaj, których będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. Przy
czym cena zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości wykonanych robót z uwzględnieniem
cen jednostkowych zawartych w ofercie, będą one uważane za zryczałtowane, nie będą
podlegać żadnym zmianom ani negocjacjom. W przypadku braku w ofercie odpowiednich
cen jednostkowych robót, ceny te będą podlegać negocjacjom.

Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1) „Cena” – C
2) „Gwarancja” – G
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie oraz sposób
oceny:
1) „Cena” – waga 60% - liczba punktów 60
Punkty za cenę będą obliczane wg poniższego wzoru:

C = (Cmin / Co) x 60
Gdzie:
Cmin - Cena najniższej oferty
Co - Cena badanej oferty
2) „Gwarancja” – waga 40% - liczba punktów 40

R = (Rb / Rmax) * 40
gdzie:
R – Liczba punktów oferty wynikających z kryterium gwarancja
Rb – termin badanej oferty
Rmax – termin najdłuższy z ofert

Minimalnym okresem gwarancji, jest okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
poda okresu gwarancji w formularzu oferty, zostanie przyjęte, że okres ten będzie wynosił 36
miesięcy i zostanie przyznane 0 punktów. Maksymalnym okresem gwarancji przyjętym do
oceny w ramach niniejszego kryterium jest 60 miesiące.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma największą
liczbę punktów po zsumowaniu punktacji poszczególnych kryteriów.
3. Razem liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:

R=C+G
gdzie:
R – razem liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej
brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
powyżej.
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91
ust. 4 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Rozdział XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Przesłaniem Wykonawcy zawiadomienia jest nadanie
przez Zamawiającego pisma zawierającego informację o wyborze oferty w placówce
pocztowej operatora publicznego, przekazanie go kurierowi, czy też wysłanie za pomocą
poczty elektronicznej.
2. Wybrane informacje przewidziane ustawą pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zamieści również na stronie internetowej
http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl oraz w swojej siedzibie.

www.um.sejny.pl,

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą

dokumenty upoważniające do podpisania umowy, o ile nie będzie wynikać to z dokumentów
załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
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8. Podstawą do rozliczenia faktury końcowej będzie kosztorys powykonawczy oraz protokół

odbioru robót.

Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości
5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.

148 ust. 2 ustawy PZP.
4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.
5) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6) Z treści zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że Gwarant wypłaci

zabezpieczenie jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
7) W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

20

Rozdział XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy. Szczegółowy zakres możliwych zmian został zawarty we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe
Rozliczenie pomiędzy stronami, za wykonane roboty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia pomiędzy stronami, za wykonane roboty
częściowe, na podstawie harmonogramu płatności uzgodnionego przez strony lub
2. faktury końcowej wystawionej na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu i
zaakceptowaniu realizacji całości robót objętych przedmiotem zamówienia i potwierdzonym
protokołem odbioru robót.
Rozdział XX.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy
pzp.
Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w tym odwołanie od
czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Informacja o danych osobowych w Urzędzie Miasta Sejny
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sejny, z siedzibą w Sejnach, ul.
Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. kontaktowy 87 5162073, adres e-mail:
sekretariat@um.sejny.pl.
Pełna klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem
danych osobowych znajduje się na stronach:
www. um.sejny.pl oraz http:
//bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/.
Podstawa prawna informacji: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie
ochrony danych (RODO)

Rozdział XXII
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
załącznik nr 2 - Formularz oferty
załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy (warunki udziału oraz wykluczenie - dołączyć do
oferty)
załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych (złożyć na wezwanie Zamawiającego)
załącznik nr 5 – Wykaz osób (złożyć na wezwanie zamawiającego)
załącznik nr 6 - Wzór umowy
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