SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
ADMINISTRATOR
ul. Pocztowa 3
11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 25 80

„Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej
w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych
przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku,
ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko”

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ( art.39-46)
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych

Wspólny słownik zamówień CPV :
71500000-3 Usługi związane z budownictwem

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu – Tadeusz Kosior

Giżycko, 27.05.2019r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3
Telefon: 87 428 25 80
Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek od 7.00 do 15.00
email: admkomunalny@wp.pl
adres strony internetowej: www.administrator-gizycko.pl
nr rachunku bankowego: PEKAO 62 1020 4753 0000 0102 0003 8745
NIP: 845-16-66-886
REGON 790376240
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póź.zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp w trybie
przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025 z
późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje) między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2016 poz. 1113 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których
Ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3.1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Administrator Sp. z o. o. ,ul. Pocztowa 3, 11-500
Giżycko.
3.2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: admkomunalny@wp.pl,
4. Administrator Sp. z o. o. w Giżycku jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość
zamówienia.
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a ust.1
ustawy Pzp.)
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę danych firm podwykonawców
20. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
i usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:
20.1. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić
za dostawę stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem
wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,
20.2. umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – wykaz rzeczowo-finansowy, określający
wartości poszczególnych dostaw lub usług, wykaz winien zawierać numerację pozycji oraz nazwy
dostaw lub usług odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom dostaw lub usług, określonych w
wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego (lub części
dostaw lub usług określonych w danej pozycji wykazu , w przypadku wykonywania przez
podwykonawcę jedynie części dostaw lub usług określonych w danej pozycji wykazu),
20.3. końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza
końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
20.4. do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie
3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za dostawy lub usługi zrealizowane przez podwykonawcę,
stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo,
20.5. sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,
21. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt 19 niniejszego rozdziału,
stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
22. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na
zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany
umowy,
23. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zgłoszenie
w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.
24. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 5 000 zł.

IIA. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach
składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez
Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. , 11-500
Giżycko;
- inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Radosław
Różański , ul. Pocztowa 3, e-mail: admpocztowa@wp.pl tel. 87 428 25 80;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy
(w przypadku wyboru oferty);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy oraz okres archiwizacji;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
*

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są: „Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży
ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Zamawiającego w
zakresie:
- remonty i konserwacje w lokalach mieszkalnych i przygotowywanych do zasiedlenia
- roboty konserwacje ogólnobudowlane : pokrycia dachowe, elewacje, roboty stolarskie, elementy
budowlane pomieszczeń wspólnych budynku.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną
ceną ofertową obejmuje także:
- zakup materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania
- organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;
- uporządkowanie pomieszczeń, urządzeń i armatury po robotach,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenie miejsca pracy w innym punkcie
3.2. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze współczesną
wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami bhp, ppoż, prawem budowlanym, normami i sztuką
budowlaną.
3.3. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3.4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi
dla przedmiotu zamówienia.
3.5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
3.6. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku Nr 2.2 do umowy stanowiącym
integralną część umowy.
3.7. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i
ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy
zawieraniu umowy na wykonanie usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty
takiej wizyty ponosi Wykonawca.

4. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia co najmniej
czterech osób na podstawie umowy o pracę, wykonującej bezpośrednie czynności w
realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a Ustawy pzp), w okresie obowiązywania umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę:
1) Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie
obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
- w szczególności (zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi, wykonanie remontów
pustostanów, wymiana okien i drzwi, malowanie, szpachlowanie) będą musieli być zatrudnieni o
umowę o pracę zgodnie z postanowienia art. 29 ust.4 ustawy PZP wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia publicznego. Zatrudnienie w/w osób przy realizacji usługi powinno trwać w całym
okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez
którąkolwiek ze stron przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do
niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. Zamawiający
zastrzega sobie prawo - w przypadku wątpliwości co do faktu wywiązywania się
Wykonawcy/Podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę w okresie
obowiązywania niniejszej umowy – wezwać Wykonawcę do przedłożenia kopii umów o pracę
zawartą z osobami o których mowa powyżej, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, wraz
z oświadczeniem niniejszych pracowników o udostępnieniu informacji zawartych w umowie o pracę
w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania wezwania. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę
skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Dokumentowanie zatrudnienia osób o których mowa w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 1) przez
Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę:
a) Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zawierające wykaz osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w pkt 5 pkt 5.1 ppkt 1). Terminy na
dostarczenie tego dokumentu: w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawartej w wyniku niniejszego postępowania,
b) W przypadku zmiany – w okresie obowiązywania umowy- osób wykonujących czynności, o których
mowa w pkt 5 pkt 5.1 ppkt 1) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 5 pkt 5.1 ppkt 1), z którymi zawarł
umowę o pracę, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
3) Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania warunku
zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy pzp:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo - w przypadku wątpliwości co do faktu wywiązywania się
Wykonawcy/Podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa
w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 1) na umowę o pracę w okresie obowiązywania niniejszej umowy – wezwać
Wykonawcę do przedłożenia kopii umów o pracę zawartą z osobami o których mowa powyżej, przy
pomocy których realizuje niniejszą umowę wraz z oświadczeniem niniejszych pracowników o
udostępnieniu informacji zawartych w umowie o pracę w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania
wezwania.
4) Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 1).:
a)W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których
mowa w pkt. 5 pkt 5.1 ppkt 2 i 3, Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami

umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2% od każdego zlecenia do czasu dostarczenia
właściwego dokumentu.
6.Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy.
7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin rozpoczęcia zamówienia: od 01.07.2019 do dnia 30.06.2020
2. Miejscem wykonania Zamówienia w zakresie określonym w SIWZ są nieruchomości gminne
zarządzane przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Powszechnie obowiązujące
przepisy prawa nie wymagają posiadania przez wykonawców szczególnych uprawnień w postaci
koncesji, zezwoleń licencji, których posiadanie byłoby konieczne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
2.3.1. Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, co najmniej kilka zamówień odpowiadającym swoim rodzajem usługom budowlanym na
kwotę łączną 200 000,00 zł PLN (w tym wykonał min. 5 remontów mieszkań na wartość łączną
min. 50 000,00 PLN) stanowiącym przedmiot zamówienia z określeniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje)
UWAGA:
Przez pojęcie remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym prac
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
Przez pojęcie mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych,
mających odrębne wejście wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi umożliwiający stały
pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Wymagane dokumenty:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej kilka zamówień odpowiadającym swoim rodzajem usługom budowlanym na kwotę łączną
200 000,00 zł PLN (w tym wykonał min. 5 remontów mieszkań na wartość łączną min. 50 000,00
PLN, przy czym wartość otrzymanego wynagrodzenia za każdy wykonany remont z tych pięciu
wykazanych remontów nie była mniejsza niż 10 000,00 PLN) stanowiącym przedmiot zamówienia
z określeniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót,
referencje) – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.
2.3.2. kadra techniczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3.3 Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być
spełniony przez Wykonawcę samodzielnie a w przypadku podmiotów występujących wspólnie,
samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
2.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.5 W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2.4:
2.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
2.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 i ust. 5 pkt 1 i 8.
2.6 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
2.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.8 Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać w szczególności:
2.8.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2.8.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
2.8.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
2.8.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12÷23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. a-c i pkt.14 (ustawy Pzp), gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt.13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d i pkt.14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d (ustawy Pzp),
b) w art. 24 ust. 1 pkt.15 (ustawy Pzp),
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.21 (ustawy Pzp) , jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Do oferty (załącznik nr 1 SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniu
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 oświadczenie zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie
oryginału.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Przez „zadanie odpowiadające rodzajem usługom budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia”, należy rozumieć remonty mieszkań i budynków mieszkalnych.
8. Dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VII ust. 7 pkt 1) SIWZ są to dokumenty
składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
10.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.poz.1126) oraz w Rozdziale VII ust.1, 2, 8,
9 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
12.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 15.
SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
14.W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
15.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust. 6 składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we
własnym imieniu.
16.W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust. 1 i ust.6 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we
własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).
17.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18.Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
w takim przypadku Wykonawca wskazuje, które dokumenty lub oświadczenia są w posiadaniu
Zamawiającego lub wskazuje bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w które znajdują się te
oświadczenia lub dokumenty.
19.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust.1 SIWZ.
VIII.
INFORMACJE
O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej
stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2.
5. w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
6. Kontakt z Zamawiającym możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: admkomunalny@wp.pl
7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 PLN /słownie: pięć tysięcy złotych/.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia
i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XII SIWZ.
3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego, tj.: Konto Bankowe: PEKAO 62 1020 4753 0000 0102 0003 8745 . W takim
przypadku o terminie wniesienia wadium decydować będzie data wpływu środków
na rachunek bankowy Zamawiającego.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy
dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
5. W zależności od wybranej formy wadium (ust.3 pkt 3.2 - 3.5) – zaleca się kserokopię
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty.
W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy Zamawiającego, oryginał
dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą w sposób umożliwiający zwrot
dokumentu.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać
co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Administrator Sp. z o. o. w Giżycku reprezentowany przez
Tadeusza Kosiora,
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
5) w przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (np.
konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli gwarancja została wystawiona na jeden lub niektóre
z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument winien zawierać co
najmniej informację o zabezpieczeniu oferty składanej przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie lub wskazanie nazw wszystkich podmiotów składających
wspólnie ofertę. Brak takich zapisów w treści gwarancji zabezpieczającej ofertę podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie spowoduje odrzucenie oferty;
6) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj.
być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)
7) być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).
8) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
9. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku
bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
10. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. z treści pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawcówpodpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście

oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i
dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca
się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
Powyższe zapisy dotyczą również podmiotów udostępniających swój potencjał.
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi
być zgodna z treścią SIWZ.
5. Jeżeli dokumenty składane przez Wykonawcę są sporządzone w języku obcym dokument taki
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie
opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie
podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. w razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
7. 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 dekomplementację), oraz zawierała spis
treści, przy czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.
8. 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 udostępniane.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA w ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie
z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności warunku o których mowa w ust.11
11.Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11
pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
12.W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak
pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
13.Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14.Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny
termin złożenia oferty.
15.Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób następujący:
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.:
Administrator Sp. z o. o. , reprezentowany przez Tadeusza Kosiora, Pocztowa 3, 11-500 Giżycko,
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: „Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy
w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta
Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku” w okresie od
dnia 01.07.2019 do dnia 30.06.2020 w Giżycku ” - nie otwierać przed terminem otwarcia
ofert, tj. 19 czerwca 2019 , godz. 09:10
2) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.
16.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
warunków.
17.Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez
siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:
a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić
w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale XI ust.
15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ
z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania
niezwłocznie.
18.Oferty wspólne:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ)
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną,
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list
intencyjny), zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
19.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 obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

2.

3.
4.

5.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Administrator Sp. z o. o. w Giżycku,
Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, w Sekretariacie pokój nr 1 w terminie do dnia 19 czerwca 2019r
do godziny 09:00
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty
można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych
w Rozdziale II ust. 4 SIWZ.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84
ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Administrator Sp. z o. o. w Giżycku,
Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, w pok. 8 w dniu 19 czerwca 2019 o godzinie 09:10
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne
nie będą otwarte.
8. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza
zmiany ceny.
10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1
ustawy Pzp.
11. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający
poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną,
niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części
lub
inną
podobną
usterkę
w tekście,
niebudzącą
wątpliwości
w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych
w formularzach cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę
jednostek miar oraz cenę jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli
formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu
cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje
się za prawidłową cenę podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 11 pkt.2) uwzględnia
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich
poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki,
o której mowa w ust. 11 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie
jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ryczałtowa R-g za wykonanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw w branży
budowlanej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko powinna
obejmować wszystkie koszty niezbędne do usunięcia awarii lub wykonania drobnych napraw, koszty
związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania miejsca pracy wraz z
kosztem zużycia wody i energii elektrycznej, paliwa za dojazd do miejsca awarii.
2. Podstawową do rozliczenia przedmiotu umowy w czasie jej trwania będą:
a) Kosztorysy powykonawcze:
- do usług usuwania awarii i konserwacji – z zastosowaniem stawki ryczałtowej i roboczogodziny
- do usług remontowych – z zastosowaniem stawek do kosztorysowania
3. Planowane wartości zamówienia muszą być podane w PLN netto oraz zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia. Wartości zamówienia wraz z jednostkowymi cenami robót winny
być wpisane przez Wykonawcę do „Formularza oferty cenowej” – Załącznik nr 1 SIWZ .
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
2) Cena oferty jest ceną wyliczoną na podstawie SIWZ, załączonego do SIWZ formularza
cenowego zawierającego tabelę elementów rozliczeniowych oraz opisu przedmiotu
zamówienia.
3) Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia.
4) Ostateczna cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym (wzór załącznik nr 1
do SIWZ),
5) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
6) Jednostkowe ceny usług podane w tabeli ( załącznik nr 1 do SIWZ) pozostają niezmienne
do końca realizacji usług związanych z realizacją zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
7) Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół,
jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w
górę. Przy wyliczeniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do
dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
8) Wszelkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach
umowy, powinny być doliczone do stawek cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez
Wykonawcę.
9) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 710 z póź. zm.)

Uwaga! Administrator jest płatnikiem podatku VAT.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert będzie oferowana cena brutto za całość zadania, oraz proponowany okres
rękojmi, po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ.
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) 20%

1.3. Wiedza i doświadczenie ( Ow) 20%
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
2.1. Cena oferty (C)
2.2. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów
2.3. Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku:
Co
Cp= ______x 60 pkt;
Cb

Co i Cb = R+Kp+Z+Kz

gdzie:
Cp - ilość badanej ceny oferty
Co – cena ofert najniższej
Cb – cena oferty badanej
R- robocizna -roboczogodzina
Kp – koszty pośrednie
Z- zysk
Kz – koszty zakupu materiału

Kp= oferowany % od Rg (zad.II) k
Z= oferowany % od Rg (zad.II) k
Kz= oferowany % od 1
R= Rg (zad.I) + Rg (zad.II) k
Rg (zad.II) k (kosztorysowa) = Rg (zad.II) + Kp+Kz+Z
Rg (zad.I) = Rg (zad.I) + Kz (Zad.II)

Zadanie I
Prace konserwacyjne, drobne remonty naprawy, usuwanie awarii w branży
ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach mieszkalnych, oraz w budynkach i lokalach użytkowych.
Wykonawca będzie rozliczał kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem stawki ryczałtowej Rg.
Plus koszty materiałów wg cen zakupów netto, lecz nie wyższych niż średnie regionalne ceny
publikowane w „Sekocenbud” plus stałe koszty zakupu w wysokości podanej przy stawkach do
kosztorysowania (zadanie II).
R-g ............................................ zł (netto)
słownie: ...................................................................................................................................
VAT zostanie doliczony podczas rozpatrywania oferty przez Zamawiającego

Zadanie II
Inne nie ujęte w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy prace wykonane na podstawie zlecenia
wystawionego przez Pracownika Administratora Sp. z o. o. Wykonawca będzie się rozliczał za prace
kosztorysem powykonawczym sporządzonym wg obowiązujących KNR, KNP, zatwierdzonym przez
Zamawiającego z zastosowaniem składników podanych przez Wykonawcę :
Należy podać następujące dane:
roboczogodzina –
R-g
........................................zł (netto)
słownie ............................................................................................................................
koszty pośrednie
– Kp do R+S
…........................................ %
koszty zakupu
– Kz do M
…........................................ %

zysk

– Z do R+S+Kp

…........................................ %

VAT zostanie doliczony podczas rozpatrywania oferty przez Zamawiającego
materiały według cen zakupu netto, lecz nie wyższych niż średnie regionalne ceny publikowane
w „Sekocenbud” w danym okresie.
materiały według cen zakupu netto.
-w/w koszty materiałów, koszty pośrednie, zaopatrzenia, zakupu, zysku, nie mogą być wyższe niż
średnie regionalne ceny publikowane w „Sekocenbud” w danym okresie
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kserokopii oryginalnych faktur dotyczących zakupionych i użytych materiałów.
Ceny sprzętu Wykonawca przyjmie w wysokości nie wyższej niż ceny średnie podane w aktualnie
obowiązującym cenniku „Sekocenbud” z danego okresu.

3. Kryterium rękojmi (Or)
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie z
poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane
usługi budowlane zastrzegając, iż minimalny okres rękojmi wynosi 1 rok wg poniższego wzoru:




1 rok rękojmi – 0 punktów
2 lata rękojmi – 10 punktów
3 lata rękojmi – 20 punktów

4. Kryterium wiedza i doświadczenie (Ow)
Ocenie podlega doświadczenie (Ow) osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (pracownika
bezpośrednio biorącego udział w realizacji zamówienia) - ma to znaczący wpływ na jakość wykonania
zamówienia. Wykonawca musi wskazać ilość lat przepracowanych w świadczeniu usług dotyczących
prac budowlanych. Punktacja będzie przyznawana w punktacji wskazanej poniżej:
Brak takiej osoby lub osoba z doświadczeniem poniżej jednego roku – 0 pkt.
Powyżej 1 roku do 5 lat – 5 pkt.
Powyżej 5 lat do 10 – 10 pkt.
Powyżej 10 lat do 15 – 15 pkt.
Powyżej 15 lat – 20 pkt.
5. Wynik całkowity
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp + Or + Ow gdzie:
Po – suma punktów uzyskana przez ofertę
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
zobowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących
formalności:
1.
2.

3.

W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową
na kwotę min. 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Polisa wraz z dowodem opłacenia składki, winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany do wznowienia ubezpieczenia OC i dostarczeniu Zamawiającemu, na
kolejny rok, polisy wraz z dowodem opłacenia składki, bez dodatkowego wezwania.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY
1. Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
2. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Możliwość
dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
XVII. INNE WYMAGANIA
1. W przypadku
zamówień
na
usługi,
które
mają
być
wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług – art. 36b ust.
1a ustawy Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany 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 postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.
4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się
doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż wymaganym w SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa
w art. 154 pkt. 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 PZP.
10.Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt. 7) o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
11.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
„orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy.
Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować
negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów,
w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności
podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
16.Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie
do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
20.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu

albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
21.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił
do postępowania po stronie Zamawiającego.
22.Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.
23.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
24.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
25.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
26.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
27.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.
XIX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy
XXI. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Strona internetowa Zamawiającego: www.administrator-gizycko.pl
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje: admkomunalny@wp.pl
XXIV. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJA
O ZALICZKACH
1.Zamawiający nie
w walutach obcych.

przewiduje

rozliczenia

zawartej

umowy

o zamówienie

publiczne

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

w niniejszym

postępowaniu

XXVII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY,
W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych
w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXVIII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ
LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
ZASTOSOWANIE DO UDZIELENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ
MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na wybraną część lub części zamówienia.
XXIX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. w przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony
w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty,
ponieważ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek
wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.
3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
XXX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy, z załącznikami
zał 2.1 wykaz nieruchomości gminnych
zał 2.2 zakres zadań objętych umową
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

