Uhowo, 09.03.2018 r.
nr sprawy ZP.DPS.II-3/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej
w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
I. Zamawiający
Powiat Białostocki – Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
Uhowo, ul. Surażska 67, 18-100 Łapy
fax. 85 715 28 92;
e-mail: dpsuhowo@pro.onet.pl
strona internetowa: dpsuhowo.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych do tej
ustawy.
III. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na termomodernizacji – dociepleniu
stropodachów oraz ścian zewnętrznych obiektu – Domu Pomocy Społecznej, w tym w szczególności:
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac termoizolacyjnych, zgodnie z załączonym projektem oraz
przedmiarem robót;
- uprzątnięcie terenu wokół obiektu, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac termoizolacyjnych i
pozostawienie go w stanie niepogorszonym w stosunku do pierwotnego.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, określają
opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna, stanowiące integralne załączniki do
niniejszego SIWZ.

WAŻNE: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie prac termoizolacyjnych,
związanych z dociepleniem stropodachów oraz ścian zewnętrznych obiektu – Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie, dlatego przygotowując się do złożenia oferty Wykonawca
powinien uwzględniać wyłącznie ten zakres prac. Wymiana 2. części okien nadziemia
stanowi odrębny zakres robót i jest przedmiotem innego kontraktu.
Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z projektem
docieplenia i przedmiarem robót, z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
Rozwiązania równoważne - wszelkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, źródło, szczególne procesy, normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o
których mowa
w art. 29 ust. 3 ustawy oraz art. 30 ust. 1-3 ustawy jakie przytoczono w dokumentacji projektowej
oraz w pozostałych dokumentach - należy traktować jako przykładowe, mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w
dokumentacji projektowej i
technicznej oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych,
technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji
projektowej i technicznej.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty
potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako dowody potwierdzające
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie, albo deklaracje właściwości
wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami, specyfikacją techniczną lub
określoną normą oraz dokumentacją projektową.
Użycie materiałów, urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W
przypadku zamontowania materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować
będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2.1
Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) ustawy Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie
umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące czynności w pełnym
wymiarze czasu pracy, które będą wykonywały prace związane z zakresem realizacji zamówienia w
poszczególnych branżach:
- pracownicy ogólnobudowlani wykonujący roboty związane z termoizolacją (dociepleniem)
stropodachów oraz ścian zewnętrznych obiektu.
za wyjątkiem:
- osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownika budowy lub kierownika robót,

- osób wykonujących prace pomocnicze.
2.2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami.
2.3 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w
załączniku do umowy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
962) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 847).
2.4 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty
potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być zanonimizowane umowy o pracę.
2.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających zawarcie przez
Wykonawcę z Pracownikami umów o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt
2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę.
2.6 W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
2.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć
będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O
planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób
do wykonywania prac.
2.8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników
świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy).
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 3 lata gwarancji.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.
IV. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 16 lipca 2018
roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej:


1 zamówienie na wykonanie robót termomodernizacyjnych o wartości nie
mniejszej, niż 300 000,00 zł brutto;

Wykonawca nie może sumować kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej
wartości porównywalnej.
- dysponuje osobami do realizacji zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności:


1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
ogólnobudowlanej;

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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 Pzp
wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa dot. zdolności technicznej lub

zawodowej.
Zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1 ustawy 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 innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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 (art. 22a ust. 2 ustawy).
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, 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 13–22 i ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (określonych w pkt V ppkt c) SIWZ) ,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, przewidziane postanowieniami SIWZ.
Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych pkt. 12 – 23 (treść przepisu poniżej)
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U.
z 2017 poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1463, 1600),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18)

19)

20)

21)

22)
23)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724, 933).
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089,
1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (treść przepisu poniżej):
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia .
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dot. przesłanek wykluczenia z
postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z zał. Nr 2
i 3 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 podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.
3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 6.1 składa

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Z kolei, oświadczenie dot. spełniania
warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają wspólnie.
4.
Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny
dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie
określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ).
5.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika
z dokumentów rejestrowych.
6.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach 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 przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
7. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych poniżej.
Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu a opisanych w punkcie V
ppkt c) SIWZ:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
- wykaz 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, uprawień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
oraz
Zamawiający informuje, iż dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania (na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy) jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który
Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
8. Zamawiający informuje również, iż wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy - dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania (na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy) jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, który Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, jakim jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
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. 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10. Forma dokumentów:
a)
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku
(Dz.U.2016.1126) 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.
b)
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.
c)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
d)
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
e)
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
ust. 3 ustawy.
f)
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych pobieranych samodzielnie przez zamawiającego, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
g)
Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
h)
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.
i)
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

j)

k)

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga
przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są
objęte tym repozytorium.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres Zamawiającego.
2.
W celu wyjaśnienia treści lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prosimy
o kierowanie zapytań do Zamawiającego. Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 Zamawiający ma obowiązek
odpowiedź na zapytania, które wpłynęły do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści ją na stronie internetowej.
3.
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień dot. SIWZ.
4.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, e-mail:
-

dpsuhowo.maja@wp.pl
Daniel Roszkowski - Kierownik Samodzielnej Sekcji gospodarczej i obsługi
e-mail: dpsuhowo@pro.onet.pl

VIII. Wadium
1.
Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium. Wadium wynosi 7
000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);
2.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
3.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
 w pieniądzu
 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 w gwarancjach bankowych
 w gwarancjach ubezpieczeniowych
 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr
109, poz. 1158 ze zmianami).

UWAGA! W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie (konsorcjum firm, spółka
cywilna) wadium wnoszone w formach innych niż pieniężna winno w swojej treści wymieniać
wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie: na konto Domu Pomocy Społecznej w Uhowie: 66 1020 1332 0000 1202 0385

9121 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA), z wyraźnym oznaczeniem w
tytule transakcji, iż dotyczy ona wpłaty wadium do niniejszego postępowania.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu
składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Poręczenia lub gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową należy złożyć w formie
oryginału w siedzibie Zamawiającego lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za
skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie
do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji.
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1, 1a oraz
2 ustawy.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy, tj.
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w jednym
egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Ewentualne poprawki i
skreślenia muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, by oferta zawierała następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postepowaniu – Załączniki 2 oraz 3 do SIWZ;
c) Dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego w postępowaniu wadium,
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika
z dokumentów rejestrowych.
3. Zaleca się aby oferta została sporządzona pismem maszynowym.
4. Oferta i wszystkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczątkę
nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy.

5. W formularzu ofertowym powinna być podana cena brutto na realizację zamówienia, w rozbiciu
na cenę netto i VAT w PLN (wg załączonego druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Powiat Białostocki – Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
Uhowo - ul. Surażska 67 ,
18-100 Łapy
z wyraźnym dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu
oraz ścian zewnętrznych obiektu w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i
instalację Odnawialnych Źródeł Energii” WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Nie otwierać przed dniem 26.03.2018 r. do godz. 10.30
6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób zapobiegający jej
dekompletacji.
7.
Oferty składa się bezwzględnie w terminie i miejscu określonym w SIWZ. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane Wykonawcy bez otwierania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
muszą być opatrzone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

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
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Przez
wykazanie/udokumentowanie
Zamawiający
rozumie
gdy
Wykonawca
udowodni/oświadczy, że zastrzeżone informacje są nieujawnione do wiadomości publicznej.
Zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną i/lub technologiczną, organizacyjną
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jakie Wykonawca podjął
działania celem zachowania ich poufności.

Sam fakt zabezpieczenia informacji poprzez włożenie ich do koperty i opatrzenie klauzulą TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA nie jest wystarczające do wykazania działania jakie Wykonawca podjął w celu
zachowania poufności.
Zamawiający zweryfikuje skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku
stwierdzenia, że nie było dopuszczalne zastrzeżenie tajemnicy określonych informacji Zamawiający
ujawni te informacje. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości jak zakwalifikować określone
informacje, zażąda od Wykonawcy wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona złożonej oferty była ponumerowana i opatrzona pieczęcią
nagłówkową Wykonawcy.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich
samych zasad jak składana oferta) z napisem na kopercie „ZAMIANA”. Koperty oznaczone w ten
sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób nie będą
otwierane.
XI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w kopercie, oznaczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. X SIWZ w siedzibie
Zamawiającego, przy ul. Surażskiej 67, w sekretariacie placówki, w terminie do dnia 26.03.2018 r.
do godz. 10.00
Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.03.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej w Uhowie, ul. Surażska 67, w sekretariacie placówki.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna.
Podana wartość zamówienia jest ceną brutto, która powinna gwarantować pełną
realizację zamówienia i być ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia.

Budynek DPS w Uhowie zaliczany jest wg. przepisów PKOB do budynków mieszkalnych,
dział 11, symbol 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania, w tym np. domy opieki
społecznej . Świadczenie usług budowlanych dot. takich budynków jest opodatkowane
wg. obniżonej stawki VAT- tj. 8% VAT.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu
zamówienia (umowy).
Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na ceną wykonania zamówienia.
Ryzyko ustalenia ceny ryczałtowej spoczywa na wykonawcy, dlatego musi on należycie ocenić wartość
przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego,
chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:



cena ofertowa brutto - 60%
gwarancja – 40%

Ocena punktowa za kryterium „cena ofertowa brutto” , dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowana cena brutto min.
wartość punktowa oferty =  x 60%
oceniana cena brutto
W kryterium „cena ofertowa brutto” wykonawca maksymalnie otrzyma 60 punktów ( 1 pkt =1 %)

Ocena punktowa za kryterium „gwarancja” dotyczy okresu udzielenia gwarancji; punktacja
przyznana zostanie zgodnie z formułą:
 minimalny okres trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy;
 za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznane zostaną następujące
punkty:
- okres gwarancji równy 36 miesięcy – 0 pkt
- okres gwarancji równy 48 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji równy 60 miesięcy – 40 pkt
W kryterium „gwarancja” wykonawca maksymalnie otrzyma 40 punktów (1 pkt =1 %)
Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone wykonawcy, który zgromadzi najwyższą
sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert, tj. kryterium „cena ofertowa
brutto” oraz kryterium „ gwarancja” .

XIV. Odwrócona zasada oceny ofert
Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień publicznych
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XV. Informacja dotycząca kluczowych części zamówienia

1.
Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2.
Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
3.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy.
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.
6.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierzy
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy, zobowiązany jest przedłożyć:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z postawionymi wymaganiami
wskazanymi w pkt V ppkt c) SIWZ,
- kosztorys ofertowy,
- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami.
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
 w pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 w 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.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie - 66 1020 1332 0000 1202 0385 9121 (Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski SA)
Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
 70 % wartości zabezpieczenia służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, które zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie określonym
w art. 151 ust. 1 ustawy, tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,



30 % wartości zabezpieczenia służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie określonym w art. 151 ust. 3 ustawy, tj. nie później
niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Przyjęte przez Wykonawcę formy zabezpieczenia powinny:
 uwzględniać zróżnicowanie zabezpieczenia wg wyżej określonych części,
 umożliwić Zamawiającemu jego zwrot w terminach właściwych dla każdej z tych części.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich zasadach

Istotne postanowienia umowy stanowią zał. Nr 8 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
1.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustaw
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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 przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.
Wykonawca 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.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności 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.
13. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę.
14. 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.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
XX. Opis części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
XXI. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju zamówień.

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adresy poczty elektronicznej – jak podano w punkcie VII Informacje o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXVI. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVIII. W innych sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017
roku, poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
6. Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
8. Istotne postanowienia umowy
9. Opis przedmiotu zamówienia.
10. Dokumentacja techniczna, w tym przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, projekt docieplenia z załącznikami.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

FORMULARZ OFERTOWY
my niżej podpisani:
.....................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)
działający w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)
adres siedziby:
.....................................................................................................................................................
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencji

Działalności Gospodarczej/CEIDG*

prowadzonego przez: …………………………………………………………………………..…… Nr. ……………………
(podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod
którym spółka jest wpisana do rejestru lub podmiot prowadzący EDG i numer wpisu)
nr
telefonu
............................,
nr
fax
.................................,
e-mail.
……………………………………………………
Regon: ................................................
NIP: ..................................
Kapitał zakładowy:
...................................
Numer konta bankowego…………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………… tel.
………………………

Odpowiadając na zaproszenie, do wzięcia udziału w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
cena netto ..................................... zł słownie
................................................................................. zł
podatek VAT ................% ………….. zł słownie
................................................................................. zł
cena brutto ................................... zł słownie:
.................................................................................. zł
gwarancja …………………………miesięcy

CENA OFERTOWA brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
Składając ofertę oświadczamy, że:
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
w oferowanym terminie oraz nie wnosimy do SIWZ i jej załączników żadnych zastrzeżeń,
 prace stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w
SIWZ,
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług / Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………………………………
(należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość
netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………….. złotych. (UWAGA !
niewłaściwe skreślić).
UWAGA! oświadczenie dotyczy mechanizmu odwróconego obciążenia VAT
 akceptujemy 21- dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu,
 akceptujemy istotne postanowienia umowy (Załącznik 8. do SIWZ);
 zamówienie wykonamy sami oraz/lub wykonanie zamówienia, jak niżej powierzymy
podwykonawcom
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

firmy podwykonawców:
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żądania wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców). W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż

wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.



uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SIWZ tj.
przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert,
wadium w wysokości ..................................zł/słownie:...........................................zł/
zostało wniesione / wpłacone w dniu ...........................
Powyższe wadium prosimy zwrócić po zakończeniu postępowania na następujący rachunek
bankowy:
..............................................................................................................................................

Informacja do celów statystycznych:
Informuję, iż zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str.
36) jestem:
 mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 2 milionów EUR
 małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 10 milionów EUR
 średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani
małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których obrót roczny nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 5% ceny ofertowej
brutto,
tj. w wysokości .................... zł. /słownie:.....................................................……………../ przed
terminem podpisania umowy, z czego:
70% zabezpieczenia w formie .......................................................................................
30% zabezpieczenia w formie .......................................................................................


zawarcia pisemnej umowy zawierającej w swojej treści istotne postanowienia umowy (Załącznik
Nr 8), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ……
Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) .................................................
b) .................................................
c) .................................................
d) .................................................

Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do niniejszej oferty stanowią jej integralną część**)

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
Miejscowość …………………… , dn. ………………………

……………………………………
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
**Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, to muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem.
***W przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy.
…………….…………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….………………… (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

termomodernizacja obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdziale V ppkt c) SIWZ.
…………….…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdziale V ppkt c) SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w

następującym

zakresie:………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………… (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Wykaz wykonanych robót budowalnych
L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Data wykonania
zamówienia

Podmiot, na rzecz
którego usługi
zostały wykonane

1
2

Miejscowość, .................................., dnia ...................................
.................................................
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom
Pomocy Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie
stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

L.p
.

Imię i
nazwisk
o

Kwalifikacje
zawodowe,
uprawnieni
a
wykształcen
ie
niezbędne
do
wykonania
zamówienia

Doświadcze
nie

Zakres
wykonywany
ch czynności

Wskazani
e, czy
Wykonaw
ca
dysponuje
, czy
będzie
dysponow
ał osobą

Informacja
o podstawie
dysponowan
ia tymi
osobami

1.

2.

3.

dysponuje/
będzie
dysponował
*
dysponuje/
będzie
dysponował
*
dysponuje/
będzie
dysponował
*

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

*niepotrzebne skreślić

.................................................
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Białostocki – Dom Pomocy
Społecznej w Uhowie
ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

_________________________________
___________________________________
______________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając
w
imieniu
_______________________________________________
z
siedzibą
w __________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na
zasadzie art. 22a ustawy z dnia ...............................................r. Prawo zamówień publicznych
udostępnić
wykonawcy
tj.,........................................................
z
siedzibą
w
........................................przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych
obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację
Odnawialnych Źródeł Energii” WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej
V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i
budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne- następujące zasoby:
-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący
sposób:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________.
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Z
Wykonawcą
łączyć
nas
będzie
____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________.

_______________________________
(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ
UWAGA !
Powyższe oświadczenie składane jest Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) informacji, o której mowa w
86 ust. 5 ustawy dot. wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
Złożenie powyższego oświadczenia już na etapie składania ofert nie będzie wypełnieniem
przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z art. 24 ust.11 ustawy. W takiej sytuacji,
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawcę do uzupełnienia
przedmiotowego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE
O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 24 ust. 1 pkt
23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu
oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

będąc przedstawicielem Wykonawcy
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta Wykonawcy)
Oświadczam/y/*, że:
Należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, co pozostali Wykonawcy składający ofertę w
przedmiotowym postępowaniu *
W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej, przedstawiam dowody, że powiązania z
innymi Wykonawcami (proszę wskazać Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencjii konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Prawo zamówień publicznych. *

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
Miejscowość, .................................., dnia ...................................

* Niepotrzebne skreślić

.................................................
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy

