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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4 
tel. 725-90-38, 725-80-18, fax. 725-94-07 
Regon 000199734; NIP 529-12-48-858 

     e-mail: soswleszno@interia.pl, www.soswleszno.pl 
                                                                                    

 

Leszno, dn. 14.08.2018 r. 
 
Zamawiający: 
      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
      im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
      05-084 Leszno 
      Ul. Sochaczewska 4  
      
 
                     
Nr referencyjny  ZP/PN/02/2018/SOSWLESZNO    
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
DLA   

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

 
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579 ze zm.) 
 

Remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku 
internatu żeńskiego, zlokalizowanego w Lesznie przy  

ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/11. 
  
 

            ZATWIERDZAM 
 

       Dyrektor 
          SOSW w Lesznie 
 
          Jadwiga Sowińska 

 

                                                
1 Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach 
realizacji zadania "Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów." 
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
Nazwa części SIWZ Nr strony/zał. 
Instrukcja dla Wykonawców 2-17 
Formularz Oferty  
Oświadczenie Wykonawcy  
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
Wzór oświadczenia o klauzulach informacyjnych – RODO  
Wzór umowy  
 

Zał. Nr 1 
Zał. Nr 2 
Zał. Nr 3 
Zał. Nr 4 
Zał. Nr 5 
Zał. Nr 6 
 

Dokumentacja techniczna  Zał. Nr 8  
Projekt budowlany z dnia 08.08.2017 r. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiary robót – dokumenty pomocnicze 
Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę nr 3925/2017 z dnia 
28.11.2017 r. 

 

 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, im. płk. Jerzego Strzałkowskiego, 
05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4  
NIP 529-12-48-858;   REGON  000199734 
Strona internetowa:  www.soswleszno.pl 
Tel.: 22 7259038 
email: soswleszno@interia.pl 
 
II. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 ze zm.). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2017r. 
poz. 2477). 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45262520-2 Roboty murowe 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1.Przedmiotem zamówienia jest Remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku 
internatu żeńskiego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/1. 
 
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z Projektem 
budowlanym remontu łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku internatu 
żeńskiego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/1. (dokumentacja 
wymieniona w załączniku nr 8 do SIWZ) oraz normami branżowymi.  
 
3. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie 
umowy o pracę przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108) osoby wykonujące roboty elektryczne, wentylacyjne, 
hydrauliczne, kanalizacyjne, sanitarne. 
4. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia 
umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 

5. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w 
formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, 
itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób 
na umowę o pracę: 

a) o których mowa w ust. 4,  
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

7. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to 
Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę. 
8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa 
w ust. 3 skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.  
9. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w  ust.3-6 Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 50,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 
10. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 
11. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących 
prace, o których mowa w ust. 3 przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany 
będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 4-6, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie 
Zamawiającego. 
12. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości za wady 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  – do dnia 07.11.2018 r. 
 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE / WARIANTOWE  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  
2. Zamawiający w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi 
określa następujące wymagania: 
1) zakres robót budowlanych lub usług powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót budowlanych lub 
usług wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 
4) warunki płatności: 

a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu usług nastąpi po ich odbiorze,  
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy usługi, 

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych 
6) zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w  rozdz. III  ust. 4. 
Niespełnienie ww. wymagań przez Wykonawcę spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. 
3. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu 
zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) załączonym do 
niniejszej SIWZ.  
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. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 
1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 
2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.24 ust.5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.    

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu: 
 
1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
 
2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
 
3) zdolność techniczna lub zawodowa: 
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał roboty remontowe w 
co najmniej 3 obiektach o wartości minimum 88.000,00 zł brutto każda, wykonanych w sposób 
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. 
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Uwaga:  W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się 
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona 
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje 
ww. informacje. 
 
 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 
udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą wykazać spełnienie 
warunków łącznie przez wszystkie te podmioty. 
 
4. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału. 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2) 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. 
UWAGA! Treść zobowiązania podmiotu trzeciego  powinna określać :  

a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby,  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
3) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.  
4) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub  zawodowych, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 
którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w rozdz. VII 
ust. 2 pkt 2) i 3).  

7) W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1 ppkt a)-f) SIWZ. 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
/na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/ zawierające informacje wstępnie potwierdzające 
spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. VII SIWZ.  
 
2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 
24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 
 
1)  potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 
 
a)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
b)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
c)   odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy; 

 
d)   oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 

 
e)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
f)  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716);  
 
2) potwierdzające spełnienie warunków: 
a) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:  
- wykaz  robót budowlanych  wykonanych w okresie  ostatnich  5 lat przed upływem  terminu składania 

ofert, 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. 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 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, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 
 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona, każdy z Wykonawców na 
wezwanie Zamawiającego składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i 
oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy. 
 
5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1) SIWZ : 
1) dot. ppkt a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.    
 
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na  
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia 
dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  
 
5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma  
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siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
6.1.  Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
 
6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 
Pzp. 
 
7. 1. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów. 
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje 
wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, 
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  
 
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII 
ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców. 
 
6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w rozdz. VIII ust. 3 i 5, 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. 
 
8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 
VIII ust. 3 i 5, 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 aktualne. 
 
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
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10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale.  
 
11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 
7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o 
którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie 
podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 
oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
 
7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 
 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 
musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na 
dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu 
poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 
1. Wszystkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na 
stronie internetowej:  www.soswleszno.pl 
2. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
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Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
3. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania i wnioski wykonawców muszą skierowane na adres:  
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno lub na adres  
e-mail: mszymanik@soswleszno.pl 
przekazane zamawiającemu zgodnie z formą i sposobem postępowania określonym w ust.2. 
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne 
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej.   
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie 
zamieszczona także na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. Zamawiający 
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz 
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie 
internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 
 
X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
- Marcin Szymanik – tel. 22 7259038    
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

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

2) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 
składający ofertę. 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
  4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa.  

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy 
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 
powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

6) Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i zawierać wszystkie 
wymagane oświadczenia/załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

  7) Oświadczenia powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.  

9) Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 
10)    Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  
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11)    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12)    Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami 

„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 
13)    Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że 

osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, 
zamawiający otworzy ofertę.   

 
2. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
2) oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2 do SIWZ, 
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeśli dotyczy/, 
4) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
3.1. Zgodnie z treścią art.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie 
(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 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 ustawy Pzp.  
3.2. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien 
umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.  

 
4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
1) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:   
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno  
2) Oznakowane następująco:  
 

Oferta na:  „Remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku internatu żeńskiego 
zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/1”- nie otwierać przed dniem 

29.08.2018 r. do godz. 11.15” 
 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno,  
Sekretariat w głównym budynku szkoły,  do dnia 29.08.2018 r. do godz. 11:00 
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno 
Gabinet dyrektora w głównym budynku szkoły, dnia 29.08.2018 r. o godz. 11:15 
 
3. Otwarcie ofert 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia 
ofert, o których mowa w ust. 1 i 3. 
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty ma charakter ryczałtu i zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynagrodzenie 
Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez czas realizacji umowy.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Oferowaną cenę należy wyliczyć w oparciu o: aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, 
taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dokumentację projektową oraz inne koszty związane z 
obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa.  
Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy dla 
Wykonawcy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny oferty.  
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w 
niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia tj. koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia 
budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonaniem projektów organizacji ruchu wraz 
z uzgodnieniami, uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wykonania dokumentacji 
powykonawczej i innych kosztów wynikających z umowy. 
5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 
występuje. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną. 
6. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
7. Zaleca się Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia w celu 
zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do wykonania 
zamówienia, uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
9. W przypadku, o którym mowa w art.91 ust. 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i 
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
 
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE  
ROZLICZENIA  
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XVII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  
1. Kryteria oceny ofert:   
1) cena  -  60 % 
2) udzielony okres rękojmi - 40 % 
 
2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty. 
1) Wartość punktowa kryterium nr 1) – „cena” obliczona według wzoru:   
K1 = Cena najniższa/cena oferty badanej x 100 x 60 % 
 
2) Wartość punktowa kryterium nr 2) – „okres udzielonej rękojmi” obliczona według wzoru:   
Okres rękojmi oferty badanej / najdłuższy zaoferowany okres rękojmi  x 100 x 40 % 
 
UWAGA: Minimalny okres rękojmi 36 miesięcy (3 lata). Maksymalny okres rękojmi 60 miesięcy (5 lat). 
W przypadku udzielenia rękojmi na okres krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy, jako nie odpowiadająca treści SIWZ.  
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W przypadku nie wskazania okresu rękojmi dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium 
zostanie przyjęta wartość minimalna, czyli 36 miesięcy. 
Przy okresie rękojmi dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w niniejszym 
kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wstawiony okres 
oferowany. 
 
3) Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów K1 + K2. Maksymalna łączna 
liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
 
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny 
ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną. 
 
XVIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści.  
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w pkt.2c, oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli żadnej 
odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki.  
 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana. 
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta,  
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 lub w następstwie jego wniesienia izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze.  

5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 
  
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5 % ceny   
całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 
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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. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych 
formach.  
4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań umowy.  
5. Zamawiający dopuszcza następujący podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) 70 % na poczet wykonania umowy, 
2) 30 % na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
XXI. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXIII. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu  
     widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
      oraz danych zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
przepisów podatkowych,  

2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) zmiany terminu realizacji umowy z powodu: 
a) wystąpienia siły wyższej określonej w umowie,  
b) przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, 
c) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk 

żywiołowych, intensywnych opadów deszczu, temperatur poniżej 0oC, nieprzewidzianych 
negatywnych warunków hydrologicznych i geotechnicznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, 
d) okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one 

wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy 
organ (działanie lub bezczynność organów), 
e) nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; 

wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, 

4) zmiany wynagrodzenia z powodu: 
a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 
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b) wykonania robot zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu 
zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz wynikającego z treści oferty,  

5) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia 
istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych – nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,  

6) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zmiana jest możliwa na 
osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody 
Zamawiającego na zaproponowaną osobę, 

7) zmiana osób reprezentujących strony Umowy, 
8) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, 
9) istotnych zmian uzasadnionych okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności – na jego wniosek, 
10) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji, lub konieczności 

zmiany spowodowanej przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 
11) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez 
Zamawiającego, 

12) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych 
interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych. 

 
XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie, 
2) skarga do sądu. 

 
3. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy.  
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
3) 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. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Rozdziale 2  u.p.z.p. 
 
4. Skarga do sądu. 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w 
Rozdziale 3 u.p.z.p.  
 
 
XXV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
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a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, wraz 

z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 
uznał za niewystarczające,   

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1 na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń. 
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 

reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Lesznie, ul. Sochaczewska 4, adres e-mail: 
soswleszno@interia.pl, 

 informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ożarowie 
Mazowieckim można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pwz.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. ZP/PN/02/2018/SOSWLESZNO 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia a postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2 ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3 ;   
− 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; 

                                                
2 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.   
3 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. 
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− 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.  

Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - RODO - stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ. 
 
  XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Zasady udostępniania dokumentów  
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem załączników do protokołu, które są jawne po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 
informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.  
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą porozumiewania się 

stron określoną w ust. IX niniejszej SIWZ, 
2) zamawiający niezwłocznie wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów, 
3) bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń 
lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert, 
4) zamawiający wyznaczy pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego  
  urzędowania. 
                                                                                                                      
 
 
 
 
Leszno, dnia 14.08.2018 r. 




