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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

„NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  

W MŁAWIE PRZY UL. SMOLARNIA 6 DZ. NR EW.10-831/14.” 

 

 

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

2. Definicje i skróty. 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

5. Termin realizacji zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania. 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom. 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 23 Pzp). 

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń 

i dokumentów. 

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ. 

13. Opis sposobu przygotowania ofert. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

15. Wymagania dotyczące wadium. 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

17. Termin związania ofertą. 

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 

19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

Część 2: OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD OFERTY. 

Załącznik 2.1. Formularz oferty. 

 

Część 3: ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI. 

Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp w odniesieniu  

do przesłanek wykluczenia z postępowania; 
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Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp w odniesieniu  

do spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na   

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

- UWAGA- Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy 

złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie 

informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert; 
 

Część 4:  WZÓR UMOWY 

Część 5:  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT 

Część 6:  INFORMACJE RODO. 

 

 

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  

ul. 18 Stycznia 14 

06-500 Mława 

tel./fax: 23 654 32 54 

strona internetowa: www.tbs-mlawa.pl 

godziny urzędowania: w poniedziałek 7.00- 17.00 

od wtorku do piątku 7:00– 15:00, 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlawa.pl  

 

2. Definicje i skróty. 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

a)  Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,  

                         06-500 Mława, ul. 18 Stycznia 14 

b)  Wykonawca  podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia 

c)  SIWZ    specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

d)  Ustawa Pzp  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

3.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 

ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.) oraz niniejszej SIWZ.  

3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp  

oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

3.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 

robót budowlanych. 

 

 

 

http://www.tbs-mlawa.pl/
mailto:sekretariat@mlawa.pl
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4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Roboty budowlane polegające na nadbudowie o jedną kondygnację istniejącego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Mławie przy ul. Smolarnia 6 położonego  

na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10-831/14 wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Zakres zamówienia obejmuje m. in.: 

1) Roboty budowlane, rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe, wykończeniowe, w tym: 

- rozbiórka istniejącego stropodachu, 

- wzmocnienie stropu poddasza, 

- przedłużenie ciągu klatki schodowej wraz z wykonaniem balustrady stalowej, 

- wykonanie stropu nad ostatnią kondygnacją istniejącą budynku, 

- wykonanie izolacji podposadzkowych, 

- budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie konstrukcji dachu, 

- wykonanie poszycia i ocieplenia z warstwami izolacji powierzchni dachu, 

- pokrycie dachu blachą tytan, montaż płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich, 

- wykonanie balkonów przynależnych do nowopowstałych lokali (wykonanie izolacji, posadzek, 

ułożenie terakoty, wykonanie balustrad), 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 

- montaż wyłazu dachowego (nie ujęte w kosztorysie), 

- montaż ław kominiarskich oraz barier śniegowych (nie ujęte w kosztorysie), 

- zagospodarowanie terenu wokół budynku (wykonanie nawierzchni utwardzonych- parkingi, 

podesty, opaska budynku), 

- roboty wykończeniowe w nowopowstałych lokalach mieszkalnych (wykonanie posadzek, 

podłóg, tynków wewnętrznych, okładzin, sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów), 

- wyposażenie nowopowstałych lokali w urządzenia: sedesy, umywalki z bateriami, wanny z 

bateriami, kuchnie indukcyjne wolnostojące czteropalnikowe, 

- roboty wykończeniowe zewnętrzne części nadbudowanej budynku: wykonanie elewacji, 

okładzin ścian, montaż orynnowania oraz obróbek blacharskich,  

2) Roboty instalacyjne: 

- wykonanie instalacji w lokalach wraz z podłączeniem do istniejących pionów: wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, instalacji 

odgromowej i ppoż., 

- wykonanie nowego przyłącza elektrycznego oraz WLZ dla nowopowstałych lokali,  
 

3) Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: 

- zakup i montaż tablicy informacyjnej, 

- zajęcia pasa drogowego na czas budowy w przypadku takiej konieczności (nie dotyczy dróg 

gminnych),  

- uporządkowania terenu prac oraz przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego czasowo 

na potrzeby budowy,  

- kosztów wywozu oraz utylizacji gruzu, papy itp.,  

- kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 

- robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed 

uszkodzeniami, prace których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje 
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we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia 

Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 

- przygotowania wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji celem 

zgłoszenia w PINB w terminie. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej 

dokumentacji odbiorowej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Wniosek podpisuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie najpóźniej do 

dnia końcowego odbioru robót, 

- koszty ubezpieczenia budowy w okresie realizacji prac.  

 

4.2. Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, 

niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

opracowana przez Firmę LANGE PROJEKT Architektura, z siedzibą: ul. Targowa 12/63  

03-731 Warszawa, zawierająca:   

- projekt techniczny budowlany/wykonawczy  

- STWWiOR,  

- przedmiary robót, 

 

UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Jeżeli 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się 

ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one 

minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych 

o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą 

być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa 

na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości 

dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

 

4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych 

w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez 

konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: 

 zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia 

o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i 

urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót,  

 wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 

4.4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 

Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej 

SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 
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4.5. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie 

budowy w trakcie realizacji robót, 

4.6. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane  

z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019 poz. 1040 z późn. zm.). Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 

 Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 2.1.  

do SIWZ.  

 Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca  

w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany  

do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 

osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących  

ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie 

oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności 

może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy 

stanowiącej załącznik do SIWZ.  

 Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego  

w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu  

i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych  

w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę,  

oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę  

zatrudnionych osób. 

 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą 

do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

 Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. 

 Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu 

budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. 

Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane 

jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.  

 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem 

robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4.7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia ryzyk budowlanych  

i montażowych na okres od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 

budowy do daty odbioru końcowego. Potwierdzenie zawarcia takiej umowy Wykonawca 

dostarczy w terminie do dnia podpisania umowy na roboty budowlane. Suma ubezpieczenia 

będzie odpowiadała wartości brutto kontraktu. 

 

 



 

7 

 

4.8. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: 

45000000-9 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty: 

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego, 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

45262300-4 Betonowanie, 

45262500-6- Roboty murarskie i murowe, 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 

45443000-4- Roboty elewacyjne 

45442100-8 Roboty malarskie, 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian , 

45410000-4 Tynkowanie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

45231110-9 Kładzenie rurociągów. 

45231112-3 Instalacja rurociągów. 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

45232460-4 Roboty sanitarne. 

 

4.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 

i 7 Ustawy Pzp. 

4.13. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium. 

4.14. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego umowy. 

UWAGA: W budynku znajduje się 27 lokali mieszkalnych, które w trakcie trwania prac 

będą użytkowane 

 

5. Termin realizacji zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 21 maja 2021 roku. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
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a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 

wymagań.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że: 

 uzyskanie zamówienia ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą się doświadczeniem,  

w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych - min jednej 

inwestycji polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remoncie min. 

jednego budynku wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek Wykonawcy musza muszą spełniać łącznie. 

 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownik budowy w branży konstrukcyjno- 

budowlanej, kierownik robót w branży sanitarnej, kierownik budowy w branży 

elektrycznej. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

 

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania. 

7.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy 

Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

16-20 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 lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

8. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw wykluczenia 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

 nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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8.2. Oświadczenia, o których mowa w ww. punkcie Wykonawca zobowiązany jest złożyć  

w formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone  

w Części 3 SIWZ (załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ)W celu wykazania braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp: 

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują 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. Propozycja treści oświadczenia 

została zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ). 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń  

lub dokumentów. 

8.5. UWAGA! Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,  

na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  

w tym zakresie. 

8.7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej 

weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw 

do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 

ust. 2 Pzp składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postepowaniu: 

a) Wykaz 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 należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

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

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko 

Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać 

przedmiotowych dokumentów. 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania 

wymagane postanowieniami pkt 9.2. niniejszej SIWZ (propozycja treści zobowiązania - 

Załącznik 3.3). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 

pkt 1 Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji. 

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 8.7.1)b) SIWZ 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. 

8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,  

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 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 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,  

na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom: 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. 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. Propozycja treści 

oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ). 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, 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 Pzp.  
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9.4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 Pzp - w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

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

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, 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 lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. 

SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą 

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ. 

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o 

ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(art. 23 Pzp): 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 

w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń 

i dokumentów: 

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub 

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@tbs-mlawa.pl. 

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt  

ich otrzymania, 

11.3. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, składa się w formie 

pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

11.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane  

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i 

inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej  

jak w pkt 11.5. SIWZ, tj. w oryginale. 

11.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 11.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

11.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

11.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski. 
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12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego:  

06-500 Mława ul. 18 Stycznia 14 oraz na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs-

mlawa.pl. 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 12.2. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 

w art. 38 ust. 4a Pzp. 

12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

13. Opis sposobu przygotowania ofert: 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ). 

13.5. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 

1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 

do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

4)  UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 

je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

mailto:sekretariat@tbs-mlawa.pl
mailto:sekretariat@tbs-mlawa.pl
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

5) Opracowanie prezentujące planowany sposób organizacji pracy Wykonawcy podczas 

realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. UWAGA: Informacje 

zawarte w przedmiotowym dokumencie są niezbędne na etapie przyznawania punktacji 

w ramach stosowanych kryteriów oceny ofert. Nie złożenie przedmiotowego dokumentu 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Dokument 

nie podlega procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26 Pzp. 

13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. 

Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

13.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 Pzp. 

13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010  

ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 

opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z 

zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający 

uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Oferta na: „nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mławie  

przy ul. Smolarnia 6 dz. nr ew.10-831/14". Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. godz. 

10:30. 
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14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert. 

14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ. 

W OFERCIE należy podać w szczególności: 

1) Łączną cenę ryczałtową za realizacją zamówienia: 

2) Oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów 

oceny ofert). 

14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości 

przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne 

do realizacji umowy. 

14.4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, 

a które mogą być skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację 

przedmiotowego zamówienia. Koszty jakie m.in. winien uwzględnić w kalkulacji cenowej 

wykonawca wymieniono w pkt. 4.  

14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 

14.6. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

14.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

14.9. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej 

treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

14.10. UWAGA: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane 

jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. W celu 

zapoznania się z miejscem realizacji robót należy umówić się na spotkanie 

z pracownikiem Zamawiającego Anną Gorzkowska tel. 500 114 274 e-mail: 

techniczny@tbs-mlawa.pl. 

15. Wymagania dotyczące wadium. 

15.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

15.2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 

  pieniądzu, na rachunek bankowy nr 31 2030 0045 1110 0000 0410 9340 z zaznaczeniem 

na dowodzie wpłaty: „Wadium- Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”, 

  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

mailto:techniczny@tbs-mlawa.pl
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  gwarancjach bankowych, 

  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty  

w oryginale. 

15.4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej  

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać  

w szczególności: 

 zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których 

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego (określone  

w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp) – bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności  

przez Zamawiającego; 

 termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 

 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie gwarancja wadialna powinna 

wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać 

wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości 

Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest 

prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich współwykonawców. 

15.5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i godziny wyznaczonej na składanie 

ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za wniesienie rozumie się, że 

środki będą znajdować się na koncie Zamawiającego. 

15.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp. 

15.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

15.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy  

15.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

15.9.1.Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży 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 wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

15.9.2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w niniejszej SIWZ, 
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 zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

15.10.Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

16.1. Oferty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 15.06.2020 r. do godziny 10.00 w 

sekretariacie TBS ul. 18 Stycznia 14, 06-500 Mława. 

16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

16.3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia 15.06.2020 r. o godzinie 10.30  

w świetlicy znajdującej się na I piętrze w siedzibie Zamawiającego przy ul. 18 Stycznia 14. 

16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym 

fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 Pzp, jeżeli ich podanie przez Wykonawców 

było wymagane. 

16.6. W dniu 15.06.2020 r. przed otwarciem ofert Zamawiający odczyta jaką kwotę  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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. 

 

17. Termin związania ofertą: 

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia: 

18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria 

podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. 

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o 

kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt). 

18.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

Cena– 80% 

Kryterium jakościowe - Gwarancja- 20% 
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Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium Cena obliczana będzie 

według wzoru: 

PC1 = ( CON/CDO ) x 80% 

w którym: 

PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę  

CON - cena brutto oferty najtańszej  

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej) 

80 – waga kryterium (80%) 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania- 80. 

 

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium  

GWARANCJA obliczana będzie według wzoru: 

 

PC2: 

5 lat rękojmi i gwarancji –   0 pkt. 

6 lat rękojmi i gwarancji –   10 pkt. 

 7 lat gwarancji –     20 pkt. 

Górna granica dla okresu gwarancji to 7 lat. 

Sumaryczna punktacja : PC1+ PC2 

Liczba punktów możliwych do uzyskania- 20. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie największą liczbę 

punktów. 
 

19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: 

19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania 

ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą 

pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje zawiera Część 4 SIWZ. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

20. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest, pod rygorem uchylania 

się od podpisania umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych 

kierownika budowy i robót wraz z oświadczeniem o podjęciu  

 

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem 

w postępowaniu. 

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie  

w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
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21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych 

w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 

21.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 

lub poręczenia. 

21.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 

i na warunkach określonych we Wzorze Umowy. 

21.5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.6. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

21.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. 

22.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. SIWZ wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 

22.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

22.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi 

przepisami Działu VI Pzp. 

22.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 


