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Miejski Zarz ąd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151922 
NIP 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 31.702.000,00 zł 

tel.: (032) 364-20-45, fax.: (032) 364-20-55, e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 
strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl  

 
 
Numer zamówienia: ZP/04/MZBM/18                                               Sosnowiec, dnia 07.08.2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 
„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH 

BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA”  
ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 413/58 

OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁA 

CZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W  REJONIE 
ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU  

– w systemie wybuduj i sfinansuj” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Miejski Zarz ąd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

KRS: 0000151922 Telefon: (032) 364 - 20 - 45 

REGON: 273665446 Fax: (032) 364 - 20 - 55 

NIP: 644 - 051 - 52 - 95 Adres e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

Kapitał zakładowy:  31.702.000,00 zł Strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego   
 od poniedziałku do piątku  7:00 - 15:00 

 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą PZP”. 
 
3. Przedmiot zamówienia. 

 
3.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

� 45000000-7  - Roboty budowlane; 
� 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę; 
� 45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
� 45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach; 
� 45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
� 45500000-2  - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót  

z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej; 
� 44400000-4  - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane; 
� 44000000-0  - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej); 
� 39300000-5  - Różny sprzęt; 
� 45111291-4  - Zagospodarowanie terenu. 
 

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O.  
W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA 
DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY 
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC 
EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj  
i sfinansuj” dla MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, centralnego 
ogrzewania oraz pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, budową dróg 
wewnętrznych z włączeniem się do drogi głównej, budową parkingów, placu zabaw oraz pozostałych 
prac w niezbędnym zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i oddanie do użytkowania budynku nr 
1,2,3 w miejscowości Sosnowiec, woj. śląskie, na działkach 413/57 (budynek I),413/56 (budynek II), 
413/55 (budynek III) i 413/58 (droga dojazdowa na osiedle) objętego Decyzją pozwolenia na budowę 
nr 73/15 z dnia 09.02.2015 r., w następującym zakresie: 

3.2.1. Powtarzalne budynki projektowane są jako niepodpiwniczone, posiadają dwie klatki 
schodowe oraz jedną windę przelotową; 

3.2.2. W każdym budynku znajdują się 44 mieszkania w tym dwa mieszkania na poziomie parteru 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; 

3.2.3. Konstrukcja budynku szkieletowa z trzonem windy i klatkami schodowymi, monolityczna 
żelbetowa i murowana, fundamenty w formie ław żelbetowych, stropy żelbetowe wylewane, 



3 

ściany zewnętrzne i wewnętrzne z betonu komórkowego, konstrukcja dachu z drewna 
klejonego; 

3.2.4. Budynki średniowysokie powyżej 12m zakwalifikowany do ZL IV o klasie odporności 
pożarowej C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.0.1422); 

3.2.5. Każdy budynek będzie posiadał wydzieloną klatkę schodową drzwiami o odporności EI30  
z zastosowaniem na ostatniej kondygnacji klapy p.poż oddymiającej, napowietrzanie 
poprzez drzwi wejściowe na parterze; 

3.2.6. Budynki na wszystkich kondygnacjach są dostępne przez osoby niepełnosprawne poprzez 
zastosowaną windę. Wejścia do budynków zapewnia się z poziomu terenu poprzez chodnik 
o pochyleniu do 5%. Wymagania dla mieszkań dla osób niepełnosprawnych to okna  
z klamkami na wysokości do 1,2 m od poziomu podłogi. Wyposażenie łazienki we wszystkie 
niezbędne akcesoria związane z użytkowaniem przez osoby niepełnosprawne  
w szczególności pochwyty. Brodzik prysznica wpuszczony w posadzkę; 

3.2.7. Projektowane instalacje wewnętrzne: woda zimna, woda ciepła oraz c.o. z pieca gazowego 
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w łazience, kanalizacja deszczowa z rynnami 
zewnętrznymi oraz rurami spustowymi z PCV w kolorze grafitowo-szarym, kanalizacja 
sanitarna wyprowadzona na zewnątrz na poziomie parteru pod posadzką ze studzienką 
rewizyjną w korytarzu, instalacja elektryczna ze skrzynkami rozdzielczymi  
na poszczególnych kondygnacjach, gniazda wtykowe z oświetleniem, instalacja 
teletechniczna w tym instalacja anteny zbiorczej, domofonowa, instalacja gazowa  
od przyłącza do budynku; 

3.2.8. Budynki wyposażony będą w instalacje: elektryczną, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji 
sanitarnej, odgromową, gazową, teletechniczną oraz instalację centralnego ogrzewania; 

3.2.9. Mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyposażone we wszelkie niezbędne 
akcesoria i dostosowane do użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne; 

3.2.10. Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych; 
3.2.11. Wykonanie robót budowlanych ziemnych;  
3.2.12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej; 
3.2.13. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlana i przedmiar robót będące 

załącznikami do niniejszej SIWZ;  
3.2.14. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki 

określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 
1332 z późn. zm.); 

3.2.15. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, 
polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki 
ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną; 

3.2.16. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia; 

3.2.17. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) zapewnienia i wykonanie zasilania w energię elektryczną placu budowy, 
b) zapewnienia i wykonanie przyłącza poboru wody dla celów budowy, 
c) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 
d) opracowania pełnej dokumentacji odbiorowej określonej we wzorze umowy, 
e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
3.3. Struktura mieszkań - zestawienie (dla każdego z trzech budynków): 

parter  
           M1a  29,85m²  
           M1b  29,99m²  
           M2a  40,13m² 
           M2b  40,13m² 
           M2c  39,14m² 
           M2d  39,28m² 
           M3a  50,48m² (mieszkania dla osób niepełnosprawnych) 
           M3b  50,48m² (mieszkania dla osób niepełnosprawnych) 
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1 piętro 

           M2a  39,14m² 
           M2b  40,13m² 
           M2c  40,13m² 
           M2d         39,14m² 
           M2e         39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 

 
2 piętro 

           M2a         39,14m² 
           M2b        40,13m² 
           M2c         40,13m² 
           M2d         39,14m² 
           M2e         39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
 

3 piętro 
           M2a         39,14m²  
           M2b        40,13m² 
           M2c         40,13m² 
           M2d         39,14m² 
           M2e         39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
 

4 piętro 
           M2a         39,14m²  
           M2b        40,13m² 
           M2c         40,13m² 
           M2d         39,14m² 
           M2e         39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
 
                       5 piętro 
           M4a        74,28m² 
           M4b        74,28m² 
           M2a         42,45m² 
           M2b         42,45m² 
 
3.3.1. Dane dla jednego budynku: 

RAZEM: 44 mieszkania o powierzchni użytkowej 1939,45m² + powierzchnia komunikacji 
415,19m². 
Kubatura - 9703,84m³. 

 
3.3.2.  Dane dla trzech budynków: 

  Powierzchnia użytkowa łączna  5818,35m²; 
  Powierzchnia użytkowa z pow. ruchu  łączna 7063,92m²; 
  Powierzchnia całkowita 9094,86 m²; 
  Kubatura 29.111,52m³; 
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  Ilość mieszkań 132 szt.; 
  Ilość parkingów 132szt. 

 
3.4. Zagospodarowanie.  

3.4.1. Nawierzchnie utwardzone: 
a) wykonanie jezdni  
b) wykonanie parkingów, 
c) wykonanie chodników. 

3.4.2. Tereny zielone. 
3.4.3. Plac zabaw.  
3.4.4. Instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej. 
3.4.5. Zewnętrzna instalacja wodociągowa. 
3.4.6. Instalacja elektryczna wraz z oświetleniem terenu. 

 
3.5. UWAGA: zakres prac obejmuje wszystkie działania związane z uzyskaniem nowych  

lub aktualizacją obecnych niezbędnych uzgodnień oraz pracami umożliwiaj ącymi realizację 
przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie zgody na jego 
użytkowanie. 

3.6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, zawierającej 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane  
oraz przedmiary robót z wyodrębnionym zakresem przewidzianym dla budowy Osiedla „Kwiatowa 
Dolina” która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
za pomocą norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów spełniających wymagania norm, posiadających 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne (zastępujące aprobaty 
techniczne) oraz założone w projekcie parametry techniczne. Jeżeli projekt budowlany (w tym 
STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń 
patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie  
z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” 
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego  
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych 
wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego  
w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu 
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,  
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt  
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie 
badania oferty. 

3.8. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
(Dz. U. Dz. U. 2013. poz. 1129), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę 
wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.  
W niniejszym przetargu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ 
przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą do ustalenia przez Wykonawcę ceny ryczałtowej.  
W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej 
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3 
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SIWZ, w tym wynikaj ących z załączonej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej w terenie. 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest zastosować do wyceny i wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie materiały i urządzenia nowe, wolne od wad fizycznych  
i prawnych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską 
Normą, aprobatą techniczną lub krajowe oceny techniczne (zastępujące aprobaty techniczne)  
i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
(Dz. U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.). 

3.10. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich 
zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

3.11. Uznaje się za konieczne, by Wykonawcy przeprowadzili szczegółową wizję lokalną w terenie celem 
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy  
z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 
realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie 
SIWZ, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ oraz przeprowadzonej wizji 
lokalnej, zaś nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,  
w szczególności wynikających z błędów lub braków dokumentacji, napotkania znalezisk 
archeologicznych, niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych 
okoliczności, które zostały przywołane we wzorze umowy. 

3.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 
min. 5 lat. Dodatkowe punkty Wykonawca może uzyskać udzielając gwarancji na 6 lub 7 lat 
(Kryterium – termin gwarancji na wykonane roboty budowlane konstrukcyjne udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia) licząc od daty 
wykonania zamówienia, natomiast na dostarczone urządzenia, materiały i roboty w zakresie 
zagospodarowania zieleni na okres min. 12 miesięcy licząc od daty wykonania zamówienia,  
chyba że gwarancja producenta przewiduje dłuższe terminy. 

3.13. Termin okresu rękojmi za wady zostaje ustalony na okres 60 miesięcy. 
3.14. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

i posiada pozwolenie na budowę. 
3.15. Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się bezusterkowy odbiór robót budowlanych wraz  

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i przekazaniem mu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz dokumentacji odbiorowej, o której mowa we wzorze umowy. 

3.16. Warunki finansowania: 
3.16.1. Wykonawca zrealizuje inwestycję ze środków własnych, w oparciu o przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentację techniczną stanowiącą Załącznik nr 6 niniejszej SIWZ; 
3.16.2. Zamawiający wymaga przesunięcia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji 

rzeczowej. Pierwsza płatność nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy. 
Zamawiający sfinansuje zadanie w terminie kolejnych 24 miesięcy, wypłacając kwotę 
stanowiącą równowartość ceny brutto oferty za realizację całości niniejszego zamówienia  
w 24 (dwudziestu czterech) miesięcznych transzach. 

3.16.3. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do przekładania Zamawiającemu miesięcznego 
przerobu za dany miesiąc po jego zakończeniu w oparciu o zatwierdzony harmonogram 
rzeczowo-finansowy oraz poglądowy kosztorys dołączony do umowy. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - zgodnie ze złożoną ofertą. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
5.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 
5.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 
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a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). 

5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli 
Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie w szczególności zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane 
w tym każda polegająca na wybudowaniu co najmniej jednego nowego budynku 
wielomieszkaniowego posiadającego co najmniej 30 mieszkań, zrealizowana w technologii 
tradycyjnej od podstaw do pełnego oddania budynku do użytku, o powierzchni użytkowej  
co najmniej 1200 m² każdy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto  
(słownie: cztery miliony złotych),  

b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania 
zamówienia publicznego: 
− kierownika budowy – osobę która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

− kierownika robót elektrycznych – osobę która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

− kierownika robót sanitarnych – osobę która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

− kierownika robót drogowych – osobę która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami  
w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

c) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 30 robotników budowlanych. 
 

5.2. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, rozumie przez 
to również odpowiadające im ważne uprawnienia, kwalifikacje zawodowe wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli 
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli  
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65). 

5.3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1, musi wykazać każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich 
spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki 
udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich 
zasoby.  
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5.4. Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Zamawiający może wykluczyć 
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
Niewykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Brak podstaw 
wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe  
lub sytuację ekonomiczną lub finansową. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych zgodnie z art. 366 Kodeksu 
Cywilnego. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Załącznik nr 2  

do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania 
warunki udziału w postępowaniu wraz ze stosownym oryginalnym lub notarialnie poświadczonym 
pełnomocnictwem, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku,  
gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (Załącznik nr 2 
do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 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 (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

6.2. 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 (Załącznik nr 4  
do SIWZ). 

6.3. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolność techniczna lub 
zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 i art. 24 ust. 5 pkt 1. 

6.5. 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. 

6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1. 
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6.8. Wykonawca (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)  
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP, stanowiąze Załacznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest  
w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenie, o których mowa powyżej, składane są w oryginale  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,  
tj. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3) 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 albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP. 

6.11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.12. Dokumenty składane wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 6.9. 
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy 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 żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
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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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 
r. poz. 570), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

6.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.9, 
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.15. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.9. 

6.16. Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.9.-6.15. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,  
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
PZP oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.17. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9.-6.15., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.16., 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia  
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

6.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w pkt 6.9.-6.15., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6.20. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.15., Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

6.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  
się z Wykonawcami: 

7.1 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 r. poz. 
1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. 2017 r. poz. 1219) - za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl, pisemnie, na adres: MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7,  
41-200 Sosnowiec lub faksem, na numer: (032) 364 20 55. 

7.2 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 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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7.3 Zamawiający nie dopuszcza składania określonych oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których 
mowa w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej i faksem, za wyjątkiem przypadków 
dopuszczonych ustawą PZP i aktami wykonawczymi do niej. 

7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z treścią art. 38 ustawy PZP. 
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 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.5 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej 
wskazanej w tabeli pkt 1 SIWZ. Zamawiający sporządzi informację, zawierającą zgłoszone  
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. 
Informacje z zebrania udostępnia się na stronie internetowej wskazanej w tabeli pkt 1 SIWZ. 

7.6 Korespondencję należy kierować na adres wskazany w tabeli pkt 1 SIWZ, każdorazowo powołując się 
na znak postępowania i nazwę postępowania. 

7.7 Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Edyta Kozubek ekozubek@mzbm.sosnowiec.pl 
w sprawach formalnych, 
proceduralnych 

Szczepan Grabowski 
tel.: (032) 364 20 30 
600 857 205 
sgrabowski@mzbm.sosnowiec.pl 

w sprawach technicznych, 
dotyczących przedmiotu 
zamówienia 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 
8.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP 

są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

8.2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 
359). 

8.3.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym skuteczne wniesienie 
wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. 

8.4.   W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć  
w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Natomiast do oferty 
należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.  

8.5.   Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe: 
1) wskazanie gwaranta czyli banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji, 
2) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty na pierwsze żądanie sumy wadium  

w przypadku, gdy zajdą okoliczności zatrzymania wadium, określone w ustawie PZP, 
3) dokładne oznaczenie postępowania , na potrzeby którego  wystawiania jest gwarancja, 
4) wskazanie sumy gwarancyjnej, nie niższej niż wymagane wadium, 
5) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji lub ubezpieczonego, tj.: Miejski  Zarząd 

Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, 
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6) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji 
7) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz 

wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 
8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe lub poręczenia innej instytucji  

tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 
1) zobowiązanie banku lub innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą 

okoliczności zatrzymania wadium, określone w ustawie PZP, 
2) wskazanie podmiotu, za który bank lub inna instytucja dokonuje poręczenia, 
3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 
4) kwota do wysokości, której BANK lub inna instytucja będzie zobowiązany, 
5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje  

oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 
8.7. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres 30 dni – termin związania ofertą: 

od dnia 
 

23.08.2018 r. 
 

do dnia 22.09.2018 r. 

 
9. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj.: 

od dnia 23.08.2018 r. do dnia 
 

22.09.2018 r. 
 

 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 - 4 ustawy PZP. 
 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
10.1. Oferty należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz złożyć  

na formularzach o treści zgodnej z załączonymi do SIWZ wzorami. 
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i faksem. Oferta winna być 

złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
10.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
10.4. Zamawiający wymaga, aby oferty składać w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. 
10.5. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca składa ofertę  

na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

10.6. Zaleca się, aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie 
zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników. 

10.7. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. 
10.8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna 
(np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia 
i nazwiska). 

10.9. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw 
w formie elektronicznej i faksem. 

10.10. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona  
„za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie zawierającej treść) przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. 

10.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).  
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, winno zostać załączone do oferty 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Przepisy dotyczące pojedynczego 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
pełnomocnikiem. 

10.12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

10.13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę: 
a) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem 

terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej 
ofercie. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopert ę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr .....”; 

b) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne powiadomienie Wykonawcy 
o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie złożonej oferty 
następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego  
na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

10.14. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym 
terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi 
zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ. 

10.15. W przypadku, gdy Wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników 
postępowania, informacje stanowiące 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.), zastrzeżoną część oferty Wykonawca powinien oznaczyć w sposób niebudzący 
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym 
(wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: 

 
Miejski Zarz ąd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 
„TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA” 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 
„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH 

BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA”  
ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 

413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY  
DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 

PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWA NYCH 
W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ  

W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 
 

Nie otwierać przed dniem: 23.08.2018 r. godz.: 13:30 
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................... 

(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
tel./fax.: .......................................................................................... 

 
10.16. Wykonawca w ofercie winien ponadto wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, tj. spełniają łącznie trzy warunki: 
a) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają 

wartość gospodarczą, 
b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 
c) przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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10.17. W przypadku niewykazania, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1. Ofertę przetargową należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Miejski Zarz ąd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 
„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH 

BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORA Z 
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56,  413/57, 413/58 

OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY  

ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJ ONIE ULIC 
EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie 

wybuduj i sfinansuj” 
Nie otwierać przed dniem: 23.08.2018 r. godz.: 13:30 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................ 
(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel./fax.: ...................................................................................... 
 
11.2. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 

Sosnowiec (I piętro – Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 23.08.2018 r. do godz. 13:00 
 
11.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym,  

że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert nastąpi  
w siedzibie Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (sala 
konferencyjna): 

w dniu 23.08.2018 r. o godz. 13:30 
 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11.5. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie wymienioną w formularzu ofertowym zryczałtowaną 
cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niepodlegającą żadnym 
negocjacjom, bez możliwości jej zmiany przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 
zamówienia.  

12.2. Przez cenę ofertową brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2017 poz.1830 z późn. zm.). 

12.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z finansowaniem zamówienia. Ceną 
oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Ofertowym należna za realizację całości 
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca w Formularzu Ofertowym 
zobowiązany jest określić cenę oferty za realizację całości niniejszego zamówienia  
(z uwzględnieniem kosztów poniesionych ze względu na sposób finansowania inwestycji). 
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12.4. Do ceny oferty netto należy doliczyć wartość podatku VAT. Stawkę VAT należy ustalić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Sposób zapłaty i rozliczenia 
za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w pkt 3.16.niniejszej SIWZ. 

12.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
12.6. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12.7. Cenę należy podać formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.  

z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” 

12.8. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena i nie ulegnie zmianie za wyjątkiem 
okoliczności wyjątkiem zapisów określonych w SIWZ i umowie. 

12.9. W ofercie należy podać łączną cenę zamówienia brutto (liczbowo i słownie), zgodnie  
z Formularzem Ofertowym.   

12.10. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. 
12.11. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
12.12. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc 

po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 
niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra 
po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę. 

12.13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do 7 dni od daty 
podpisania umowy kosztorys poglądowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r.  
w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2004r. poz. 1902)  
w wersji papierowej i elektronicznej oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Sporządzony 
kosztorys będzie dokumentem wykorzystywanym do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, szacowania robót zamiennych, 
niewykonanych lub w celach poglądowych. 

12.14. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje Zamawiaj ącego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

12.15. W przypadku o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty  
z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
13.1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. 
13.2. Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A. cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia – 60%, 
B. termin gwarancji na wykonane roboty budowlane konstrukcyjne udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia 
– 20%, 

C. termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy – 20%. 
 

13.3. Formuła oceny. 
 

A. Kryterium „cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia”: 
 

najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert x 60 = liczba punktów. 
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cena brutto badanej oferty 
 

B. Kryterium „termin gwarancji na wykonane roboty budowlane konstrukcyjne udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia”: 

 
Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje  
 Formularzu Ofertowym udzielenie Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane 
konstrukcyjne na okres: 
 

Kryterium – termin gwarancji na wykonane 
roboty budowlane konstrukcyjne udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę licząc od daty 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium - 20 punktów 

5 lat 0 
6 lat 10 
7 lat 20 

 
Podstawowy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 5 lat, licząc od daty wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
C. Kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy”: 

 
Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się  
w Formularzu Ofertowym do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 
 

Kryterium – termin realizacji przedmiotu 
zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium - 20 punktów 
12 miesięcy 0 
10 miesięcy 10 
8 miesięcy 20 

 
Podstawowy wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 
miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 
 
13.4. Liczba punktów we wszystkich kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie,  
a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona  
w górę. 

13.5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria. 
13.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów. 
13.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 
www.mzbm.sosnowiec.pl. 

14.2. Zamawiający może nie ujawniać informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
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14.3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, 
w terminie: 
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 
14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu 

w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 
14.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny brutto zaoferowanej  
w ofercie przetargowej. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej następuje z 
chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek Zamawiającego. 

15.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
15.4. Zabezpieczenie według wyboru Wykonawcy może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie 

z dyspozycją art. 148 ust. 1 ustawy PZP, tj. w: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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. 
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż  

w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 29 1050 
1360 1000 0008 0145 6526 

15.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginał dokumentów  
je stanowiące należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

15.8. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną  
na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów 
udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, na okres wykonania 
umowy oraz udzielonej rękojmi. 

15.9. Gwarancja, o której mowa powyżej winna zawierać następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż  Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:          
− niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie 

Wykonawcy, 
− nienależytego wykonania umowy. 
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15.10. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych  
na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio 
Zamawiającemu. 

15.11. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

15.12. Postanowienia pkt od 15.7 do 15.10 SIWZ stosuje się do poręczeń bankowych lub poręczeń 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 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. 

15.13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 
a) część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową,  

w wysokości 70% całości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni 
od bezusterkowego odbiór robót budowlanych, 

b) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia 
roszczeń w ramach rękojmi za wady zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

15.14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

15.15. Wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będą rozwiązywane 
zgodnie z ustawą PZP. 

 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zapisy w zakresie dopuszczalnych zmian umowy 
zostały określone w niniejszym załączniku. 

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

o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. 

 
18. Informacje dodatkowe: 
18.1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość 

zamówienia. 
18.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. 

Oznacza to, że 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. 

18.3. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
18.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
18.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

PZP. 
18.6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Waluta oferty - polski złoty. Waluta 

rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego -wszelkie rozliczenia związane 
z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych 
(PLN). 

18.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
18.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Z zastrzezeniem art. 93 ust 4 

PZP. 
18.10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, w zakresie: 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP; 
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b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. 

18.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108  
z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten 
dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji 
(projekt budowlany oraz STWiORB) i przedmiarach robót bezpośrednio związane z pracami 
ogólnobudowlanymi. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową i robotami, osób 
sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentację geodezyjną oraz osób 
wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub 
nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą 
wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz 
sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy. 

18.12.  Wykonawca jest zobowiązany wraz z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy na każde 
wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą innego 
terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone  
za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych 
umów o pracę potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu 
zamówienia zatrudnione są na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 

18.13.  Kopie umów, o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

18.14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę)  
z osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, które będą 
uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

18.15.  W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
PZP, Zamawiający jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 
świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

18.16.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa we wzorze umowy. 

18.17.  Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji 
zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. 

18.18.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
18.19.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części   

zamówienia. 
18.20. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,  

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
18.21. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Podwykonawców, 
na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (Załącznik nr 2  
do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie 
zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 
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19. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 3 Formularz teleadresowy Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

Załącznik nr 5 Zaparafowany wzór umowy. 
Załącznik nr 6  Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik nr 8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
Załącznik nr 9 Oświadczenie o powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
Załącznik nr 10 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

 
 

Zaakceptowała Komisja Przetargowa: 

Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 
 

Przewodniczący Komisji  
 

2.  Członek Komisji 
 

3.  Członek Komisji  
 

4.  Członek Komisji 
 

 
 
Zatwierdził Kierownik Zamawiaj ącego: 
 

Zatwierdziła:  Zatwierdziła:  

podpis: 
 

podpis: 
 
 

 
 


