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NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 
 
                                                                                                                          ZATWIERDZAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łomianki, lipiec 2020 rok 

Lp. Wspólny słownik CPV  

1. Usługi projektowania architektonicznego  71220000-6 

2. Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  71221000-3 

3. Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  71222000-0 

4. Roboty budowlane 45000000-7 

5. Roboty w zakresie przygotowani terenu pod budowę 45100000-8 

6. 
Roboty w zakresie przygotowani terenu pod budowę i roboty 
ziemne  

45111200-0 

7. 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45200000-9 

8. Roboty budowlane w zakresie budynków  45210000-2 

9. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   45400000-1 

10. Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  45232400-6 

11. 
Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków  

45231300-8 

12. Studzienki kanalizacyjne  44130000-0 

13. Roboty instalacyjne elektryczne  45310000-3 

14. Roboty odwadniające i nawierzchniowe  45232451-8 

15.  Roboty w zakresie kształtowania parków 45112711-2 

16.  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  45112710-5 

17. Roboty w zakresie kształtowania ogrodów  45112712-9 

18.  Roboty nawadniające  45232120-9 
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Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących 
tematycznych rozdziałów: 
 
ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia. 
ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia. 
ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia. 
ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 
ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium. 
ROZDZIAŁ 9 Termin związania Ofertą. 
ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert. 
ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 
ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty. 
ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
ROZDZIAŁ 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 
ROZDZIAŁ 19 Klauzula informacyjna z Art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 
Osobowych - RODO 
 
ZAŁĄCZNIKI : 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia 
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ – Wzór umowy 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy  
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – Tabela Elementów Scalonych 
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - WZÓR 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

1.1 Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską - 
Piotrak, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  REGON:013271826, NIP: 118-17-68-394 
e-mail: umig@lomianki.pl, telefon:  22 888 98 01, strona internetowa Zamawiającego: 
www.lomianki.pl,  adres do korespondencji: jw.   

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję 
Przetargową. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1843) 
oraz aktów wykonawczych do ustawy  w trybie przetargu nieograniczonego.  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 
24 aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający  najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy  Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako  najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  W przypadku  uchylenia 
się wybranego Wykonawcy  od zawarcia umowy  lub  braku  wniesienia przez niego  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli  było wymagane) Zamawiający 
może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert. 

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym 
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.6 Zamawiający  przewiduje zamówienia  o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu  
o zamówieniu  dla zamówienia podstawowego i  jest zgodne z jego  przedmiotem, 
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu  jego 
wartości. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 
2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 
2.10 Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej zgodnie 

z zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy 
Prawo zamówień  publicznych. 

2.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem  
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.12 Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych części  zamówienia tj. prace związane z uzgodnieniem i wykonaniem 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę. 

2.13 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy   o których  mowa w art. 22 ust. 2 pkt.  1) -8) ustawy Pzp. 
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2.14 Informacja o  podwykonawcach.  
2.14.1 Zgodnie z art. 2 pkt 9b przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) przez umowę  
o podwykonawstwo „należy rozumieć umowę w formie pisemnej  o charakterze 
odpłatnym której  przedmiotem są usługi, dostawy  lub roboty budowlane 
stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawarte między wybranym przez 
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
a w przypadku  zamówień na roboty  budowlane także miedzy podwykonawcą  
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi  podwykonawcami”. 

2.14.2 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego  odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 

2.14.2.1 Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.  
2.14.2.2 Umowa musi określać zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę 

dla danego zamówienia publicznego.  
2.14.2.3 Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych robót  

z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może 
wykraczać poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ 
oraz  w ogłoszeniu. 

2.14.2.4 Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za roboty budowlane 
zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2.14.3 Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, które z uwagi na wartość nie wymagają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu: 

2.14.3.1 Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.  
2.14.3.2 Umowa musi określać zakres usług/dostaw wykonywanych przez 

podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.  
2.14.3.3 Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych usług/dostaw 

z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może 
wykraczać poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ 
oraz w ogłoszeniu. 

2.14.3.4 Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za usługi/dostawy zlecone 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2.14.4 W przypadku, zmiany lub rezygnacji podwykonawcy na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się  na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp  
w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których  
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - Wykonawca zobowiązany  jest wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu  nie mniejszym niż wymagany w trakcie  
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.14.5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego  na roboty budowlane do przedłożenia  Zamawiającemu 
projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.  
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2.14.5.1 Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
przewidziany w umowie  o podwykonawstwo  nie może być dłuższy  niż 30 dni 
od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury  lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  
Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy dostawy, usługi  lub roboty  
budowlanej. 

2.14.5.2 Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do  niniejszej SIWZ zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane :  
- niespełniającej  wymagań określonych w niniejszej  SIWZ, 
- gdy  przewiduje termin zapłaty  wynagrodzenia dłuższy  niż określony w pkt. 

2.14.5.1. 
2.14.5.3 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane  w terminie 
określonym we wzorze umowy  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
uważa się za akceptację projektu  umowy  (o podwykonawstwo) przez 
Zamawiającego. 

2.14.6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię  zawartej umowy        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

2.14.6.1 Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik  do niniejszej SIWZ zgłasza pisemny sprzeciw do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
niespełniającej wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz gdy przewiduje 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 2.14.5.1. 

2.14.6.2 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane  w terminie 
określonym we wzorze umowy  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
(stanowiącym załącznik do  niniejszej SIWZ)  uważa się za akceptację 
projektu  umowy przez Zamawiającego. 

2.14.7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których  przedmiot  
tj. umowy na wynajem sprzętu, został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 zł. 

2.14.7.1 W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy usług lub dostaw Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. 
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2.14.8 Do zmian umowy o podwykonawstwo powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 
2.14.9 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

2.14.9.1 Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2.14.9.2 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

2.14.9.3 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 2.14.9.2, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

2.14.9.4 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2.14.9, zamawiający potrąca kwotę                 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2.14.9.5 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność 
dokonania  bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest:  „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz  

z poprawą infrastruktury sportowej” w ramach zadania 2019/06 na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca  
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w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu  Harmonogramu rzeczowo- finansowego i uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 

3.2  W zakres rzeczowy zadania wchodzi: 
a. Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z specyfikacjami 

technicznymi warunków   odbioru robót i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  
b. Etap II - Budowa budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
c. Etap III - Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

i boiskiem        sportowym  oraz zagospodarowaniem terenu. 
d. Etap IV - Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie. 

 
2. Inwestycja planowana jest we wsi Sadowa przy ul. Strzeleckiej i obejmuje zakresem 

całą działkę nr 68 oraz część działek 67 i 70/4. Inwestycja polega na budowie 
modułowego budynku szkoły podstawowej we wsi Sadowa w technologii 
prefabrykowanego szkieletu drewnianego zapewniającego wysoką 
energooszczędność obiektu. Budynek szkoły przewidziany jest dla około 180 – 225 
uczniów przypisanych do 9 oddziałów szkolnych (włącznie z oddziałem „0”),  
w każdym z oddziałów zaplanowano zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla 20-25 
dzieci. Część szkoły ma spełniać wymagania określone jak dla obiektów z oddziałami 
integracyjnymi.   

3.3 Przedmiot zamówienia należy  wykonać  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  
w szczególności   z następującymi aktami prawnymi: 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z Dz.U. 2016 poz. 

290),  
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2013 poz. 

1232),  
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz.U. 2013 poz. 21),  
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 
nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840),  

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469),  
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. 2015 poz.1651),  
 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. 2015 

poz. 520),  
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 poz. 1422),  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami),  

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami).  



ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

3.4 Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: poz. 4, 5, 7, 10  
z tabeli elementów scalonych ( załącznik nr 6 do SIWZ). 

3.5 Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych części  zamówienia tj. prace związane z uzgodnieniem i wykonaniem 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę. 

3.6  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty  jest w załącznikach 3-6 do SIWZ. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 585 dni 
liczonych  od daty zawarcia umowy. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp:  
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu; 

 
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ)  dotyczące: 
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
 
Zamawiający  nie określa ww. warunku. 
 
5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
 
5.1.2.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osiągnął obrót roczny za ostatnie 

trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za 
wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż  5 000 000,00 PLN. 
 

5.1.2.2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wysokość posiadanych  środków 
finansowych  lub zdolność kredytową  Wykonawcy w kwocie  5 000 000,00 PLN - 
w okresie  nie wcześniejszym niż 1 miesiąc  przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku, gdy dokumentu potwierdzającego że, wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażonej w walucie obcej, wartość 
ubezpieczenia w przeliczeniu na PLN, musi odpowiadać ww. sumie gwarancyjnej. 

 
5.1.2.2.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od  

odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej  działalności związanej   
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  5 000 000,00 PLN. 

 
5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.  
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5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył trzy  zamówienia  
z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku 
dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB pod symbolami 1263; 1264;  
o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tym przynajmniej jedno zamówienie 
z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 oraz kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3,  
o wartości zamówień nie niższej niż 7 000 000 zł brutto, przynajmniej dla jednego 
zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie. 

 
5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi 

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych 
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do 
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej 
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem 
terenu, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
 

5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia 
będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co 
najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) 
budynkach (do momentu odbioru końcowego)  wraz z wykonaniem instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, 
teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB 
(pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej 
opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 
(jeden tysiąc pięćset). 

 
5.1.2.3.4 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia 

będzie dysponował 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania  
w specjalności architektonicznej - należącą do właściwej Izby Samorządu 
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Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach).  Projektant w branży architektonicznej,  
z uprawnieniami bez ograniczeń, musi wykazać, że zaprojektował co najmniej 
dwa budynki dwukondygnacyjne wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu 
oraz sieciami zewnętrznymi wykonany w technologii prefabrykowanej opartej  
o szkielet drewniany, zakwalifikowaną do PKOB (pod symbolami 1263; 1264)  
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset) w tym 
jeden projekt wykonany w technologii BIM minimum dla architektury budynku  
w jakości LOD 300.  
 

5.2 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. 

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 
5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ 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. 

 
5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22  i ust. 5  ustawy Pzp. 

5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp)  warunki o których mowa  
w pkt od 5.1.2.3.1 lub  pkt 5.1.2.3.2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co 
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany co 
najmniej jeden warunek (tj. co najmniej jeden podmiot w zakresie określonym w pkt 
5.1.2.3.1, drugi podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.2) 
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5.6 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu  z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, 

 
5.7 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp:  
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. z 2017 r. 
poz. 1508, z poźn 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 2017 r. 
poz. 2344 z poźn. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych  
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:  
a. zamawiającym,  
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c. członkami komisji przetargowej,  
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

Pzp,  
  - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny   

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych;  

6) 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 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia 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 Pzp, 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. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 

 
6.1.1 Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym  

w załączniku (Załącznik Nr 2 do  SIWZ). Informacje zawarte w Oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - 
określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1  SIWZ.  

6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak 
podstaw wykluczenia oraz  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.  

6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa  zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia - wzór  Załącznik  nr 7 do SIWZ. 

6.1.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia  
(Dz. U. 2016 , poz.1126.) 
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6.1.5.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający 
żąda; 

6.1.5.1.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 
o badanym sprawozdaniu albo jego części,a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za 
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres- potwierdzającego spełnienie warunku,  
o którym  mowa w pkt. 5.1.2.2.1  SIWZ, 

 
6.1.5.1.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert - potwierdzającą spełnienie warunku, o którym  mowa  
w pkt. 5.1.2.2.2  SIWZ, 

 
6.1.5.1.3 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy z treści  dokumentu (np. Polisy)  
nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia - 
potwierdzający spełnienie warunku, o którym  mowa w pkt. 5.1.2.2.3  SIWZ. 

 
6.1.5.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
żąda; 

 
6.1.5.2.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że  wykonał należycie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył trzy  zamówienia 
z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku 
dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB pod symbolami 1263; 1264;  
o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tym przynajmniej jedno zamówienie 
z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 oraz kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3,  
o wartości zamówień nie niższej niż 7 000 000 zł brutto, przynajmniej dla jednego 
zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 



ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

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. 

6.1.5.2.2 Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże że wykonał minimum  2 usługi 
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych 
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do 
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz 
z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. 

6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie 
przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi 
posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co 
najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz  
z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu 
zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych  
w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni 
użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset), skierowaną przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  

6.1.5.2.4 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą posiadająca 
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej - należącą do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na 
podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).  Projektant w branży 
architektonicznej, z uprawnieniami bez ograniczeń, musi wykazać, że 
zaprojektował co najmniej dwa budynki dwukondygnacyjne wraz z instalacjami, 
zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi wykonany w technologii 
prefabrykowanej opartej o szkielet drewniany, zakwalifikowaną do PKOB (pod 
symbolami 1263; 1264) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 (jeden 
tysiąc pięćset) w tym jeden projekt wykonany w technologii BIM minimum dla 
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architektury budynku w jakości LOD 300, skierowaną przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  

 
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu    Zamawiający żąda: 
6.2.1 Oświadczenia (Załącznik Nr 2 do  SIWZ), 
6.2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp:  
 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;  

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

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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;  

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 
6.2.3 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp:  

 
a) 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 Pzp;  
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b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę 
aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

 
6.2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:  
 

1) 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. b niniejszej SIWZ – składa informację  
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,  

2) 6.2.2 lit. b  oraz 6.2.3 lit. a SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
6.2.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.4. pkt 1 niniejszej SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.4 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

6.2.6 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 pkt 6.2.4 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. Postanowienia pkt 6.2.5  stosuje 
się.  

6.2.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.2  lit. a 
oraz pkt 6.2.3 lit. b niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.2.4 
pkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 



ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby. Postanowienia pkt 6.2.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.  

 
6.2.8 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia.  

6.2.9 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13 –22 i ust. 5 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu  
o których mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.3 SIWZ. 

 
6.3 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).           

6.4 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
6.5.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 
7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony  mogą przekazywać 

pisemnie, lub drogą elektroniczną za wyjątkiem  Oferty, umowy  oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale 6  SIWZ - które muszą zostać złożone  
w formie pisemnej. Zamawiający  nie dopuszcza złożenia Oferty w Formie 
elektronicznej. 

7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę dla których nie została zastrzeżona forma pisemna można  składać  
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w formie elektronicznej na adres e-mail: umig@lomianki.pl, w formie pisemnej na 
adres: Urząd Miejski  w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.  

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić  
się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Pytania należy przesłać na e-mail: umig@lomianki.pl, lub przekazać 
drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki. 

7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach formalnych Aneta Witkowska / Tomasz Baran – Referat Zamówień 

Publicznych, 
- w sprawach merytorycznych Burmistrz ds. Technicznych Paweł Bohdziewicz. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający  udostępnia na  stronie 
internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu  na stronie. 

7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. 
7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ 

niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, o czym zostaną 
powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie 
zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli zmiana treści 
SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający dokona 
również zmiany ogłoszenia. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 
 

8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00  PLN 
(słownie: dwieście tysięcy złotych  00/100). 

8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert.  
8.3 Wadium można wnieść w pieniądzu. 

8.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach 
Nr 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009.  

8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: „POLUPLPR”. 
8.3.3 W przypadku wadium składanego w pieniądzu  skuteczne wniesienie  następuje  

z chwilą uznania  środków pieniężnych na  rachunku  bankowym Zamawiającego, 
wskazanym w  SIWZ, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem  
dnia i godziny wyznaczonej  jako ostateczny  termin składania ofert. 

8.4 Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych, poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – Dz. U. z 2007  nr 42 poz. 275) należy złożyć w oryginale w siedzibie 
Zamawiającego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71; pokój nr 11 – (jednocześnie 
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dołączając kopię do Oferty), lub wraz z Ofertą. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca 
wraz z Ofertą składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  
w innej formie niż w pieniądzu dokument ten nie powinien być spięty na trwale  
z Ofertą. Ww. dokument prosimy umieszczać w ofercie w „koszulce”(z uwagi na 
wymóg art. 46 ust. 1 ustawy – zwrot wadium).  

8.5 W przypadku, gdy wadium  nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy  Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt 7b) 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało 
ono zwrócone na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli  
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności , o których  mowa  w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, oświadczenia  o  którym  mowa  w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania 
Oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

8.8.2 Wykonawca, którego Oferta była wybrana: 
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
     określonych     w ofercie, 
 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 

było wymagane), 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8.9 Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium, które zostało wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
9. Termin związania ofertą. 
 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez okres 30 dni.  
9.2 Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu  związania Ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania Ofertą o oznaczony okres,  nie dłuższy niż 60 dni. 

 
10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

10.1  Oferta musi zawierać  następujące oświadczenia i dokumenty: 
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10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik  nr 1 do SIWZ. 

10.1.2 Oświadczenie (Oświadczenia w przypadku Wykonawców występujących 
wspólnie) o którym mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - 
zobowiązanie tych podmiotów –wzór Załącznik  nr 8 do SIWZ. 

10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa. 
10.2 Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub  inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby  upoważnioną 
do reprezentacji Wykonawcy  na zewnątrz oraz do  zaciągania zobowiązań  
w wysokości odpowiadającej   cenie Oferty. 

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

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

10.5 Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.6 Zaleca się, aby każda zapisana strona Oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała Oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, 
powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą Ofertę.  

10.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane          
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

10.8 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowania 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów Oferty. 

10.9 Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.10 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.  

10.11 Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
należy podać również w Formularzu Oferty.        
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11.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do  

siedziby Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 
05-092  Łomianki pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  30.07.2020 r. o godz. 10:00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego   

przy ul.   Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania 

i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  
 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 30.07.2020 r. do godz. 10:45”. 

11.6 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 
kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o  których  mowa w art. 86 ust. 4  
ustawy Pzp.  

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BIP Łomianki 
zamówienia publiczne   informacje  dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie, 
 ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w Ofertach. 
11.9 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84  

ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
11.10 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać   

złożoną przez  siebie Ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

11.11 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty musi być oznaczone jak 
określa punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 

11.12 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej Oferty po 
upływie terminu składania ofert.  

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
12.1 Cena Oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.2 Wykonawca określi wartość Oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych 

do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 
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12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji, które 
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia 
umowy, gdyż wyklucza się możliwość  roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów  niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy.  

12.4 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne  części składowe, wydają się rażąco  niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości  Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się   
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących  wyliczenia ceny,  
w szczególności w zakresie określonym  w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

12.5 Obowiązek wykazania, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy.  

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 

13.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie  uznana Oferta zawierająca najkorzystniejszy  
bilans punktów w  poniższych kryteriach:  

1) Cena Oferty – 60% 
2) Gwarancja –  20% 
3) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówienia – doświadczenie Kierownika budowy -20% 
 
Ilość punktów w kryterium cena- C 60% 
 
C= Cn/Cb x 100 x 60% 
gdzie:  
 C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 
 Cn – oferowana najniższa cena Oferty 
Cb – oferowana cena w badanej ofercie 
100 – wskaźnik stały 
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Ilość punktów w kryterium gwarancja – G 20%  
 
Zaoferowanie gwarancji  na okres 60 miesięcy   –  0 pkt 
Zaoferowanie gwarancji  na okres 72 miesięcy   – 10 pkt 
Zaoferowanie gwarancji  na okres 84 miesięcy   – 20 pkt 
 
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – Tw 20%  
 
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na 
jakość wykonania zamówienia będzie oceniane jako – doświadczenie kierownika budowy w 
kierowaniu robotami  w specjalności techniczno-budowlanej należącego do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego (lub równoważnej do ww. wydawanej na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach) który  posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie jako 
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kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) 
wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu 
zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii 
prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 
m2 (jeden tysiąc pięćset). 
 
a) za doświadczenie w kierowaniu dwiema robotami polegającymi na budowie budynku  

w ww.   standardów – wykonawca otrzyma 0 %; 
b) za doświadczenie w kierowaniu trzema robotami polegającymi na budowie budynku  

w ww. standardów – wykonawca otrzyma 10 %; 
c) za doświadczenie w kierowaniu powyżej  trzech robót polegającymi na budowie budynku 

w ww. standardów – wykonawca otrzyma 20 %; 
 

Ilość punktów przyznanych ofercie= C + G +D 
 

13.2 Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia 
będą   dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych 
kryteriach. 

 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  

14.1 Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze Oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy  użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

14.1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej,  
w przypadku gdy: 

14.1.2 w prowadzonym postępowaniu została złożona tylko  jedna Oferta, 
14.1.3  w prowadzonym postępowaniu  upłynął termin do wniesienia odwołania  na     

czynności zamawiającego  wymienione w art. 180 ust. 2 lub  w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze.  

14.2 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie 
dostarczenie     Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

 w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej  
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą 
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie 
możliwości  wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek  z jego 
członków  do czasu  wykonania zamówienia - najpóźniej    w dniu zawarcia umowy,  

 warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie 
dostarczenie Zamawiającemu kopii uprawnień oraz przynależności do właściwej Izby 



ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

Samorządu Zawodowego osoby/osób wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia  
- najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

 warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie 
dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego  najpóźniej  
w dniu  zawarcia umowy, 

 warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie 
dostarczenie Zamawiającemu kosztorysy ofertowe, dla każdej branży z podziałem na  
Etapy I-III - najpóźniej dwa dni robocze przed zawarciem umowy, 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

15.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala na 
poziomie 10 % wartości ceny Oferty brutto. 

15.2 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  
wykonania   umowy. 

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy. 

15.4 Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy  w jednej lub 
kilku niżej wymienionych formach: 

15.4.1 pieniądzu, 
15.4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
15.4.3 gwarancjach bankowych,  
15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  
15.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
Przedsiębiorczości. 

15.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach Nr 60 
8009 0007 0000 0576 2001 0009.  

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: „POLUPLPR”. 
15.5.3 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie  wnoszone w innej formie niż 

pieniądz Zamawiający zastrzega sobie  prawo do akceptacji  projektu ww. 
dokumentu. 

15.6 Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, 
stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi  za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 



ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

16. Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
 
16.1 Z Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest Wzór umowy stanowiący integralną część 

niniejszej SIWZ.  
16.2 Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę  

z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 
16.3 Zmiany do umowy  mogą być wprowadzone  zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie 

przepisów  określonych w art. 144 ustawy Pzp.   
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp.  

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

 
18. Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 
 
18.1 Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1843). 
18.2 Sposób uzyskania SIWZ- Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP), na wniosek  

w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1., email  
umig@lomianki.pl. 

18.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania  
i którego Oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu 
widzenia  kryteriów określonych w SIWZ.  

18.4 O wyborze Oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i  nazwisko,  siedzibę albo  
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli  jest miejscem wykonywania działalności  
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby, 
albo  miejsca zamieszkania i adresy, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli Oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację (Zamawiający zamieści  powyższe informacje na stronie internetowej 
Zamawiającego) oraz zawiadomi o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
wykonawcach, których Oferty  zostały odrzucone, powodach odrzucenia Oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności 
lub braku spełniania  wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.5 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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19. Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu 

trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek  
z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 
8889801 adres e-mail: umig@lomianki.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim  
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl;  

3) dane osobowe wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  
nieograniczonego;  

4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843);  

5) dane osobowe wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) będą 
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień 
publicznych;  

7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) wykonawca (podwykonawca lub podmiot trzeci) posiada prawo dostępu do 
dotyczących go danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania tych 
danych (art. 16 RODO), prawo do żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania tych danych osobowych (art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków,  
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go 
danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotowi trzeciemu) nie przysługuje w związku  
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie 
art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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