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Dom Pomocy Społecznej nr 2 

ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec 

Zwanym dalej: Zamawiającym, 

 

 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot, od 

których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 

zgodnie  z art. 39 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 

2015r, poz. 2164 oraz Dz. U z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie „procedury odwróconej” zgodnie z Art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. 

 

NUMER ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: DPS/ZP/02/2017. 

 

 

 

 

Roboty budowlane obejmujące : 

Wymiana  stolarki drzwiowej – II piętro w budynku  Domu Pomocy Społecznej 

nr 2 w Sosnowcu,  ul. Jagiellońska 2 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiec, dn. 22.05.2017 
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        Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji : 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy- wzór, 

2. Załącznik nr 2 – Umowa- wzór, 

3. Załącznik nr 3– Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału                                      

w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r PZP, 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

5. Załącznik  nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

6.  Załącznik nr 6 - Wykaz osób, 

7.  Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –

art. 24 ust.1 pkt. 11 o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej składane 

przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, informacji,                        

o której mowa w art. 86 ust. 5, 

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

9. Przedmiar robót z zestawieniem materiałów. 
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Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

I. Informacja o Zamawiającym: 

Dom Pomocy Społecznej nr 2  

41 – 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

REGON  000665248 

tel. (32)292-32-39, 292-41-01 

ffaakkss..( 32) 292-32-39, 292-41-01 

godz. urzędowania : od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00 

poczta elektroniczna Zamawiającego:  kielijan@dpsnr2.pl ,sekretariat@dpsnr2.pl 

Witryna: www.dpsnr2.pl ,www.bip.um.sosnowiec.pl 

Uprasza się Wykonawców o bieżące śledzenie strony internetowej Zamawiającego www.dpsnr2.pl                           

oraz Urzędu Miasta Sosnowiec tj. www.bip.um.sosnowiec.pl 

 

Rozdział II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164 oraz                                         

Dz.U. z 2016r. poz.831 z  późn. zmianami ) zwanej dalej „ustawą”. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie „procedury odwróconej” zgodnie z Art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. 

W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks 

cywilny. 

 

 

Rozdział III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Wymiana  stolarki drzwiowej – II piętro w 

budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2” tj.: 

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem robót 

wykończeniowych w korytarzu na II piętrze  budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 2. tj.:  

1) 26 szt. drzwi z ościeżnicami w okleinie drewnopodobnej,  

2) opaski, 
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3) wyrównanie podłoża przedpokoju z korytarzem.; 

3) montaż zamków z zamykaniem jednostronnie zewnętrznym wraz klamkami i szyldami;  

4) drzwi wewnątrz zamykane tylko  przez przekręcenie pokrętłem, 

5) wyrównanie ścian w przedpokojach  i wykończenie poprzez malowanie, 

6)malowanie ścian korytarza wokół wymienianych drzwi . 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ,w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji 

zamówienia zostały określone w : 

1) Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

2) Przedmiarze robót z zestawieniem materiałów  

stanowiących załączniki do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”- określanej w dalszej części 

niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. 

Zakres robót ujęty w przedmiarze robót winien być  zrealizowany w ciągu 60 dni od przekazania placu 

budowy. Wykonanie robot wg harmonogramu rzeczowego złożonego przez wybranego Wykonawcę – 

stanowiący załącznik do umowy. Należność za wykonanie robót będzie regulowana po odbiorze 

końcowym po wystawieniu faktury VAT. 

2.1.Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane roboty do wysokości  70%. 

3. Zakres robót określa : 

Przedmiar robót z zestawieniem materiałów robót, który jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Do SIWZ załączona jest również Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. Zgodnie z art. 37 oraz art. 42 ustawy Pzp SIWZ dostępna jest na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Sosnowiec /www.bip.um.sosnowiec.pl/ oraz na stronie internetowej Domu Pomocy 

Społecznej nr 2   w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2. /www.dpsnr2.pl/. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji remontu podczas normalnego funkcjonowania obiektu 

będącego obiektem użyteczności publicznej przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny                               

z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy winien przeprowadzić wizję lokalną budynku. 

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca. 

6. KODY:  

6.1. Wspólny słownik zamówień (CPV) :  

45 000 000-7  -  roboty budowlane; 

45 421 131-1  -  instalowanie drzwi                                                                                                                               

45 442 100-8 -  Roboty malarskie 

 

45 410 000- 4  - tynkowanie 

45 421 111-5   - instalowanie framug drzwiowych 
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7.PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) – 1130. 

II. 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie zastrzega żadnego elementu zamówienia do osobistej realizacji przez Wykonawcę.  

9. Zobowiązujemy Wykonawcę lub Podwykonawcę do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r.-Kodeks pracy(Dz.U. z 2014r.poz. 1502 z późn. zm. (art.29 ust. 3a ustawy PZP). 

 

Rozdział IV 

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 40 dni od przekazania placu budowy. 

Czynności odbiorowe związane z wykonaniem całości zamówienia należy wykonać do 30 dni od zgłoszenia 

zakończenia robót przez Wykonawcę. 

2. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje                            

i przedstawi Zamawiającemu: Harmonogram Rzeczowy realizacji zamówienia uwzględniając przewidywane 

terminy pośrednie realizacji przedmiotu Umowy. Po uzgodnieniu Harmonogramu, lecz nie później niż                       

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 

robót. 

Rozdział V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp odnośnie: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
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W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie 

formułuje żadnego wymagania, 

               1.2.2. sytuacji ekonomiczno lub finansowej, 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej  lub 

finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca : 

-wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferowana za wykonanie tego 

zamówienia, ubezpieczenie winna obejmować ubezpieczenie na cały okres realizacji zamówienia. 

  1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

a) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną 

odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż oferowana cena za całość tego 

zamówienia, z informacją 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 przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wykaz robót budowlanych 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

b) wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia                 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ . 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował: 

1) co najmniej jedną osobę o uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                                 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r.                  

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która 

będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać                           

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne                              

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 12-22 Pzp. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  lub: 

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

techniczne lub zawodowe, o których mowa powyżej. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte                          

w złożonych wraz z ofertą dokumentach oraz oświadczeniach, zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”. 

7. Zamawiający nie zastrzega warunku określonego w przepisie art. 22 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

8. Osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 

robót (Kierownik budowy) zostanie wpisana do treści umowy. 

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału  w 

postępowaniu                         z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, 

Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował roboty budowlane do wykonania których, ta wiedza i 

doświadczenie jest wymagane. 

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia                     na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących przedmiot 

zamówienia. 

  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

10.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w. wymogów                                       

i dokonywania ich oceny, 
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10.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,                        

10.3.  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

10.4.  w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

10.4.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem  liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy: 

10.4.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów    

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

10.4.3.poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną                       w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia                  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

10.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności związane z przedmiotem zamówienia. 

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

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy, Zamawiający może zwrócić się                                

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowania 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 



9 

11.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.  

11.2. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 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. 

11.3. Zaświadczenie z 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. 

12. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, 

którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22                                         

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcę: 

12.1. 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 2015r- Prawo 

restrukturyzacyjne(Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844  oraz z 2016r. poz. 615) 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 2015r. poz. 233,978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

12.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać                         za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust.1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału                            

w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 

pkt.1 oraz pkt. 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

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 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-PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE. 

16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody. 

 

Rozdział VI 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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. 

Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja wystąpi, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w 

niniejszym rozdziale. 

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.  

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 



11 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 oraz pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty, do 

realizacji, których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 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: 

5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem  lub podmiotami lub 

5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 

Rozdział VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1) Aktualne na dzień składania oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ, 

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.  

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega                 z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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. 

4) Zaświadczenie z 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. 
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5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa                 w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp- z zastrzeżeniem, iż jest ono dostarczone w oryginale 

Zamawiającemu do 3 dni                  od dnia ukazania się informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na 

stronie www.dpsnr2.pl, www.bip.sosnowiec.pl 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: 

1) Aktualne na dzień składania oświadczenie-załącznik nr 3 do SIWZ, 

2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na 

rzecz których zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej                      

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 robót załącznik nr 5 do SIWZ, 

W przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane                              

w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W sytuacji                        

gdy Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie wskazanie w wykazie -                               

o złożenie niezbędnych wyjaśnień. 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych                

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

wykaz osób załącznik nr 6 do SIWZ, 

4) dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena 

oferowana za wykonanie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty                        

o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

4. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
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wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub 

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. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 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. 

6. 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. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

8. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352).  

9. Kwestie składania dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.                  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126). 

10. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać                        

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nimi stosunków prawnych: 

1) w takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w sposób realny i w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia, przedstawiając w tym celu zobowiązanie tego podmiotu obejmujące 

określenie: 

a) jaki zasób podlega udostępnieniu , 

b) w jaki sposób nastąpi udostępnienie tego zasobu,  
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c) jaki charakter stosunku będzie łączył podmiot udostępniający zasób z Wykonawcą, 

d) jaki jest przewidywany czasowy udział podmiotu udostępniającego zasób przy wykonywaniu 

zamówienia 2) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,                   

do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje przy realizacji 

udziału tego podmiotu jako podwykonawcy; 

3) Wykonawca załącza do oferty także dokumenty dotyczące podmiotu na zasoby którego się powołuje, 

w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w SIWZ (za wyjątkiem oświadczenia dotyczącego 

przynależności do grupy kapitałowej), 

4) 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; 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzą 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 finansową lub ekonomiczną, . 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania                                            

w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu określone w ust. 1 - każdy z podmiotów oferty 

wspólnej musi spełniać odrębnie, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu może 

następować wspólnie; 

3) przygotowują ofertę w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 

wspólnie;  

4) przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Zamawiający może 

zażądać złożenia zawartej przez podmioty występujące wspólnie umowy regulującej ich prawa i obowiązki; 

5) wszelka korespondencja prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem na adres wskazany                             

w ofercie. 

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Domu 

Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                



15 

o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z brzmieniem przepisu art. 26 ust. 2 ustawy 

Pzp  wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 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 wykonane a jeżeli                            

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów -inne dokumenty - wykaz robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności 

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

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami -  wykaz osób załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena 

oferowana za wykonanie. 

5. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 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. 
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6. Zaświadczenie z 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. 

 

Rozdział VIII 

WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana – za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie 

ubiegających się               o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 

5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. 

5.1. Koperta powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej: 

 

 

                                                         DDoomm  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  NNrr  22  

                                                                                              4411  ––  220000  SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  JJaaggiieelllloońńsskkaa  22  

OOffeerrttaa  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  pprroowwaaddzzoonneeggoo  ww  ttrryybbiiee  

                                                                    PPrrzzeettaarrgguu  nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo  nnaa::  

„WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ II PIĘTRO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2                         

W SOSNOWCU UL. JAGIELLOŃSKA 2” 

                                                                NNrr  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo::  DDPPSS//ZZPP//0022//22001177  

 

Nie otwierać przed dniem :  06.06.2017 roku, godz. 10:30 
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5.2. Koperta winna być ostemplowana pieczątką Wykonawcy wraz z podaniem pełnej nazwy, adresu, 

numeru faksu i telefonu oraz e-mailu Wykonawcy oraz pełnym adresem Zamawiającego. 

5.3. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim 

przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub  przedwczesne 

otwarcie oferty. 

5.4. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to przez 

Wykonawcę, osobę upoważnioną  czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 

5. Każda  strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały. 

7.1. W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem 

bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 

7.2. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją, więc należy zadbać, aby 

wszystkie strony były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. 

7.3 .Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U. z 2003 r. nr 153, 

poz. 1503, ze zmianami), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć 

zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca nie może zastrzec informacji,                       

o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje 

odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zamawiający informuje, ze umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez 

siebie terminie, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wynikach oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w 

dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

12. Zawartość oferty: 

1. Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony, podpisany i opieczętowany 

(pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (oryginał) wraz 

z załączonym kosztorysem ofertowym, 

1.1.Kosztorys ofertowy oraz zestawienie materiałów powinny  zawierać wszystkie pozycje 

wyszczególnione w przedmiarach   oraz w zestawieniu materiałów stanowiących załączniki do SIWZ. 
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1.2.Jeżeli Wykonawca ujmie w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiałów jakąś pozycję 

stanowiącą zestaw lub komplet powinien ująć w taki sposób, żeby nie budził wątpliwości w ocenie oferty. 

2. Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ wypełnione, podpisane i opieczętowane                      

(pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (oryginały);  

3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy (oryginał); 

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem notarialnie. 

 

 

Rozdział  IX 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub 

osobiście. 

1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń (z wyłączeniem oświadczeń 

składanych                        w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu                      z postępowania, oferty), wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem lub drogą elektroniczną,                                     z zastrzeżeniem, że każda ze stron niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

1.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, iż 

pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu, adres e- mail podany przez Wykonawcę dostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres:                   

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2,                                                                                   

faksem pod numer: 32 292-32-39,32 292-41-01, 

adres e – mail: sekretariat@dpsnr2.pl lub kielijan@dpsnr2.pl 

3. W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 

wpisać: 

 „nr sprawy :DPS/ZP/02/2017” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia strony internetowej zamawiającego w czasie                     

do otwarcia ofert i po otwarciu ofert. 

5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia , gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Zamawiający wezwie Wykonawców do potwierdzenia oświadczeniem o braku przynależności lub 

przynależności do grupy kapitałowej składanym w terminie 3-ch dni od dnia ogłoszenia na stronie 

internetowej Zamawiającego wzór załącznika Nr 7 do SIWZ. 

6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ. 

6.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem na warunkach określonych w art. 38 ustawy PZP. 

6.2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.um.sosnowiec.pl 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego(Art.38.ust.1). 

7. Zmiany do SIWZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ.  

7.2. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści tą zmianę na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ                                                

tj.: www.bip.um.sosnowiec.pl  oraz na stronie internetowej :  www.dpsnr2.pl 

7.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści tą informację na stronie internetowej. 

tj.: www.bip.um.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej : www.dpsnr2.pl oraz w BZP. 

8. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: 

  

DDoomm  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  NNrr  22  

4411  ––  220000  SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  JJaaggiieelllloońńsskkaa  22  

9. Ofertę w postępowaniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

-Halina Kielijan , 

-Paweł Bochenek, 

adres e – mail: kielijan@dpsnr2.pl 

lub sekretariat@dpsnr2.pl 

tel. 32 292 – 32 – 39 lub 32 291-41-01. 
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Rozdział X 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział  XI 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.                       

W uzasadnionym przypadku okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 

ustawy, za zgodą Wykonawców o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XII 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2  

41- 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

Pokój nr 131 

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia     06.06.2017r. do godziny 10.00. (Art.43 

ustawy PZP) 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

3. Otwarcie ofert nastąpi z zachowaniem przepisów art 86 Prawa Zamówień Publicznych w dniu   

06.06.2017r. o godzinie 10.30 na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy 

Społecznej Nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2, pokój 132, w obecności przybyłych Wykonawców, przez 

Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu,                        

ul. Jagiellońska 2. 

Obecność Wykonawców nie jest wymagana. 

4. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.(art. 86 ust. 3 ustawy Pzp ) 

5. Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne 

informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.(art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp)  
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6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 26 ust. 4) ustawy Pzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Zamawiający poprawi omyłki w treści oferty zgodnie z treścią przepisu art. 87 ust. 2 ustawy- 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ma obowiązek wykluczyć 

Wykonawców na podstawie art 24 ust 1 ,pkt. 12-23, oraz art.24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy. 

 

10. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-8 oraz art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy.                                   

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców (podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne), którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert. 

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert . 

12. Zawiadomienie o wyborze oferty - nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty                              

i zatwierdzeniu protokołu postępowania przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu,                             

ul. Jagiellońska 2., podając uzasadnienie faktyczne i prawne.(art. 92 ust.1). 

 

Rozdział XIII. 

Sposób obliczania ceny oferty 

 

1. Wykonawca powinien sporządzić (wg przedmiaru robót i zestawienia materiałów stanowiących 

załączniki do SIWZ) kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów obejmujący zakres robót ujęty w 

przedmiarze robót oraz wypełnić formularz ofertowy – wzór załącznika Nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wartość podatku Vat oraz cenę netto. 

Stawka podatku Vat zgodnie z art. 41 ust. 12a Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług  (Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.) wynosi 8 % , zgodnie z PKOB  - 1130.  

Wartość zamówienia powinna określać: cena netto, VAT oraz cena brutto. Wypełniony kosztorys 

ofertowy                    z zestawieniem materiałów winien  stanowić załącznik formularza ofertowego. 
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3. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie ulegną 

zmianie w ciągu realizacji zamówienia.  

 

Rozdział XIV 

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

 

1. Oferty będą oceniane w/g kryteriów: 

1.1. Cena – 60%  

1.2. Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 % 

1.1.1. Za kryterium „cena” oferta może otrzymać max 60 pkt (1 pkt 1 %). Maksymalną liczbę punktów                  

w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną według poniżej podanego wzoru: 

Do oceny brana będzie pod uwagę cena brutto. 

 

Ad.1. Wskaźnik oceny „ceny” oferty n -tej jest następujący: 

 A min 

           W oc  =         -----------            x                          60 pkt 

      A n 

A min – cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę 

A n - cena ofertowa podana przez Wykonawców ustalona w oparciu o wypełniony formularz 

ofertowy  

 

1.2.1. Za kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia” oferta 

może otrzymać max 40 pkt  (1 pkt 1 %). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta                              

z najdłuższym okresem gwarancji, według podanego poniżej wzoru, z zastrzeżeniem iż minimalny, 

obligatoryjny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca, który zaproponuje okres 

gwarancji wynoszący 36 miesięcy otrzyma „0” punktów, z uwagi na fakt, iż jest to wymóg minimalny, 

nieoceniany.  Natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Za najdłuższy okres gwarancji możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę Zamawiający rozumie                           

60 miesięcy, za który oferta Wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40.                               

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, ale oceniony będzie wyłącznie 60 miesięczny 

okres długości gwarancji, z zastrzeżeniem, że wpisany do umowy zostanie zaoferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia . 

Ad.2. Wskaźnik oceny „okresu gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia ”                       

oferty n -tej jest następujący: 
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 G b 

           W0 g  =        -----------             x        40 pkt 

                   G n 

G b – okres gwarancji podany przez Wykonawców  

           G n -  okres gwarancji najkorzystniejszy-najdłuższy 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w obu 

kryteriach. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Jeżeli cena oferty lub koszt, lub ich istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 

2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących                         

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:   

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                                    

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
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cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 

ceną. 

 

Rozdział XVI 

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

umowy. 

 

1. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu               i terminie zawarcia umowy. Gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie jest 

możliwe zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca winien 

zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o zmianę tych warunków. W przypadku zaistnienia po stronie 

Zamawiającego okoliczności, które uniemożliwiają dokonanie wnioskowanych zmian, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, zgodnie z 

treścią art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny 

chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, to 

przed zawarciem umowy, winni dostarczyć Zamawiającemu: 

1) w przypadku konsorcjum - umowę założenia konsorcjum, regulującą współpracę członków 

konsorcjum                  w realizacji przedmiotowego zamówienia, 

2) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej (w części dotyczącej uprawnień wspólników).  

3) kserokopie uprawnień wraz z potwierdzeniem wpisu do Izby - kierownika robót skierowanego                               

do realizacji zamówienia . 
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Rozdział XVII 

UMOWA 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały we wzorze umowy – wzór umowy załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz 

przypadków określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ tj: 

1) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego,                            

w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,  

2) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w takim przypadku zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron umowy; 

3) okoliczności o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XVIII 

NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XIX 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. 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 przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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