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SPECYFIKACJA  

istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie 
przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń UOPWE  
 

prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zg odnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zw aną w treści 

specyfikacji „Pzp”, i zgodnie z zapisami niniejszej  specyfikacji 
pn.: 

 
„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POPRZEZ 

KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH PRZY 
UL. ŻWIRKI I WIGURY 2” 

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finans owego EOG 2009-2014, Program 
Operacyjny PL04 p.n.: ”Oszcz ędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 
zwanego dalej „Projektem”  
__________________________________________________________________ 
I. Informacje ogólne o zamawiaj ącym i przedmiocie przetargu:  
1. Informacje o zamawiającym. 
1.1. Zamawiający 

    Miasto Kalety 
    ul. Żwirki i Wigury 2 
    42-660 Kalety 
    NIP 645 25 09 863 REGON 151398706 
    tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35 
    e mail: sekretariat@kalety.pl  
    strona internetowa: www.kalety.pl  

1.2. Znak postępowania WSiRG.701.001.I.2015.J.P. (Uwaga: w korespondencji  
       kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem) 
 
1.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są naczelnik Wydziału  
       Strategii i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kaletach Jan Potempa, tel. 34 352 76 37  
       i pracownik tego Wydziału Bolesław Gruszka tel. 34 352 76 47 
1.4. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem 
       Burmistrza Miasta Kalety Nr 0050.56.2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
       Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  
       publicznego na: „Poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności  
       publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach 
       przy ul. Żwirki i Wigury 2”. 
 

2. Informacja o przedmiocie przetargu. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Poprawa efektywno ści energetycznej budynku u żyteczno ści publicznej poprzez 
kompleksow ą termomodernizacj ę Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 
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Przedmiot zamówienia określają nazwy i kody według wspólnego słownika zamówień 
CPV: 
Główny przedmiot zamówienia: 
45321000-3 Izolacje cieplne 
 

Pozostałe zakresy przedmiotu zamówienia: 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania  
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45000000-7 Prace budowlane 
45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
45340000-8 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 
 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary 
robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik 
do niniejszych SIWZ. 
 

2.2.1. Zamówienie obejmuje w ramach Projektu: 

Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach wraz ze zmianą źródła ciepła 
i montażem kolektorów słonecznych: 
 
  1) ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, ściany zew. styropian 14 cm; l = 0,03;  
     U = 0,19, powierzchnia 1.272,0 m2 

  2) ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, ściany piwnic styropian 10 cm; l = 0,038;  
     U = 0,20, powierzchnia 197,8 m2 
 

  3) ocieplenie przegród budynku, stropodach, wełna mineralna 22 cm; l = 0,034;  
     U = 0,15, powierzchnia 102,4 m2 
 

  4) ocieplenie przegród budynku, dach, wełna mineralna 22 cm; l = 0,034;  
     U = 0,15, powierzchnia 315,5 m2 

  5) modernizację stolarki okiennej poprzez jej wymianę na okna z materiału PCV, wsp. U – 1,3  

       Wm2K 4 szt., powierzchnia 63,0 m2 

  6) modernizację stolarki drzwiowej poprzez jej wymianę na wykonaną z Al., wsp. U – 1,7Wm2K 

      4 szt., powierzchnia 15,3 m2 

  7) modernizację instalacji wewnętrznych (c. o. c.w.u) dla instalacji c.o. 90 szt. grzejników;  

      90 termozaworów, 1.378,04 mb przewodów; c.w.u., 300 mb przewodów PP 

  8) instalację kolektorów słonecznych o łącznej mocy paneli 9,82 kW, 4 szt.  

      o powierzchni 9,82 m2 
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  9) instalację kotłów węglowych 2 szt. moc 150 kW 

10) wymianę i odtworzenie instalacji odgromowej, jej demontaż i montaż na budynku 1 kpl. 
 

2.2.2. poza Projektem:   *) 

1) wykonanie okładzin schodów i podestów wejść głównych do budynku 170,2 m2 

2) wykonanie iluminacji (oświetlenia) budynku 1 kpl.  

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót w ujęciu 
kosztorysowym na wykonanie robót kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta  
w Kaletach, zawarte w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz zapisy w rozdziale IX.  Sporządzanie ofert, 
ust. 2 pkt 2 
 

*) określenie poza „Projektem” oznacza, że wyszczególnione roboty są nieobjęte Projektem współfinansowanym w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04. 
 

II. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z Wykonawcami  
    oraz przekazywania o świadcze ń  
 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się  
z Wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Uzupełniane na podstawie art. 27 ust. 1 Pzp oświadczenia i dokumenty muszą być składane 
pisemnie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, natomiast 
pełnomocnictwo przedkłada się w formie pisemnej lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
3. Wszelką korespondencję składaną w toku postępowania Wykonawcy zobowiązani są 
przesyłać Zamawiającemu na jego adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety lub 
faksem na nr 34 352 76 35 albo też drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl.  
Nie dotyczy to jednak oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej. 
4. Przesłanie korespondencji w inny niż określony w ust. 3 sposób może skutkować tym, że 
Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym 
terminie. 
5. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane na zasadach i trybie określonym w art. 38 Pzp 
wszystkim Wykonawcom na pisemne zapytanie każdego z nich oraz umieszczane na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 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 wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 
 

Zapytania Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego muszą mieć formę pisemną. 

Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto 
wyjaśnienia (odpowiedź) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kalety.pl  
w zakładce przetargi, dotyczącej przedmiotowego postępowania przetargowego. 
 

Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą niezwłocznie przekaże Wykonawcom, 
przedłużając termin składania ofert. 
 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów SIWZ będzie udzielana wszystkim 
Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczane na stronie internetowej 
Zamawiającego www.bip.kalety.pl 
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8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień 
Publicznych stosowne ogłoszenie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin do składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści o tym informację 
na stronie internetowej www.bip.kalety.pl. Przedłużenie terminu do składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu, o którym mowa w ust. 6. 
 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza o tym informację na 
stronie internetowej, gdzie zamieszczona jest specyfikacja. 
 

11. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia do: 
- rozpoczęcia – data przekazania placu budowy 
- zakończenia - 31 marca 2016 roku . 
 

IV. 1. Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę (art. 24 ust. 1 i 2 Pzp): 
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
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przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 
 

10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 

2. Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę równie ż Wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego,  
o którym mowa w art. 31a ust. 1 Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 
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3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), złożyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który  
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub  
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza 
jednak z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który udowodni że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu  
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe 
w wyniku naruszenia obowiązków  zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
 

4. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 
1 pkt 3 Pzp. 
 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

V.  Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maja dostarczy ć Wykonawcy w celu  
     potwierdzenia spełnienia warunków udziału w po stępowaniu Wykonawca, na żądanie  
     Zamawiaj ącego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobow iązany wykaza ć  
     odpowiednio, nie pó źniej ni ż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których  
     mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. W przypadku konsorc jum spełnienie tych warunków jest  
     wymagane od ka żdego Wykonawcy przyst ępującego do post ępowania o udzielenie  
     zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia . 
 

     W przetargu mog ą wziąć udział Wykonawcy,  którzy złożą wypełniony formularz 
     ofertowy wraz z poniższymi załącznikami: 

  1.  pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału, wynikających z art. 22  
       ust. 1 Pzp - Załącznik nr 2, 
  2.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
       gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
       wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp,  
       wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
       o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
  3.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  
       Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane  
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3  
       miesiące przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
       w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
  4.  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
       z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  
       uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
       płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  
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       – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
       o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

Uwaga! W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia, o których 
mowa w ust. 3 i 4, zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 
 

  5.  wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
       - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym   
       przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz  
       załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami  
       sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 6, przy czym przez wyżej  
       wymienione roboty rozumie się wykonanie, przynajmniej jednej roboty odpowiadającej  
       swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym: 
        a) roboty termomodernizacyjno-dociepleniowej o wartości co najmniej 400 tys. zł brutto, 
        b) roboty instalacyjnej w zakresie budowy (modernizacji) kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u.,  
        o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto, 

  6.  oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom (należy  
       wypełnić druk Załącznika Nr 4 w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać prace 
       we własnym zakresie - proszę wpisać „nie dotyczy”), 
 

  7.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia  
       w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 3, 
 

  8.  informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 8, 
 

  9.  wykaz osób, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi będzie dysponował 
       Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za  
       kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji  
       zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją  
       o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 9, do wymienionego wykazu  
       należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć  
       w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 

10.  opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  
       jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  
       związanej z przedmiotem zamówienia aktualną na dzień składania ofert, na kwotę nie  
       mniejszą niż 500 tys. zł. 
 

11.  kosztorysy ofertowe - sporządzone na podstawie i zgodnie z przedmiarami robót.  

       Uwaga: Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając 
       dla każdej pozycji przedmiaru cenę jednostkową. 
 

      Informacje powinny być złożone na piśmie, a wymagane zaświadczenia  
      w oryginale lub kopie poświadczone osobę upoważnioną do reprezentowania 
      podmiotu składającego ofertę. 
 

      Ponadto zaleca się by powyższe dokumenty były ułożone w spiętej (zszytej) teczce 
      w kolejności wymienionej powyżej.  

12.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono  
       z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być  
       podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i określać jego zakres. 
 

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, będzie wymagał szczegółowego hamonogramu 
rzeczowo-finansowego z podziałem na poszczególne etapy z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z elementów od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. 
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V. A. Informacja o mo żliwo ści składania jednej oferty przez dwa lub wi ęcej podmiotów 
oraz udziału podwykonawców. 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną) pod 
warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo  
- zgodnie z Rozdziałem V pkt 12. SIWZ, - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ 
pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy 
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 
UWAGA! Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (litera a i b) może wynikać albo  
z dokumentu pod taką nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. 
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 7, pkt 2 oraz pkt 8 SIWZ. 
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione  
w rozdziale V pkt 5 i 9 SIWZ; 
 

UWAGA! Wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa powyżej, prowadzić ma do 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające 
będzie jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę,  
o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych  
w SIWZ); 
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1,  
z art. 22 ust. 1 Pzp, rozdziału V SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć 
łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich 
podmiotów występujących wspólnie ( przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty 
składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez 
każdego z Wykonawców odrębnie. 
g) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego  
z podmiotów wspólnie składających ofertę; 
h) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 
pełnomocnik pozostałych Wykonawców. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
w ofercie wskazać jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca, należy wypełnić odpowiednio Załącznik nr 4. 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 formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonane siłami własnymi Wykonawcy (bez udziału podwykonawców).  
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VI. Warunki zakwalifikowania Wykonawcy do post ępowania przetargowego:  

1. złożenie oferty w terminie wg załączonego wzoru; 
2. załączenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa  
    w rozdziale V; 
3. wniesienie wymaganego wadium; 

4. ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”  
     - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach  
     wymienionych w rozdziale V specyfikacji.  
5. z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki  
    Wykonawca spełnił. 
6. niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
    z postępowania (odrzuceniem oferty). 
7. zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie 
    złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw,  
    albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli błędne pełnomocnictwa, do ich  
    złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy  
    podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na  
    wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie  
    przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  
    dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określanych przez Zamawiającego, nie  
    później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
    w postępowaniu albo terminu składania ofert. 
8. zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  
    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach   
    finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  
    łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
    Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  
    w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do  
     oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich podczas  
     wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie to powinno wskazywać na  
     faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia,  
     określać zakres i formę udostępniania zasobów oraz okres, jakiego to zobowiązanie dotyczy.  
     Powyższe oznacza, iż Wykonawca w celu udowodnienia Zamawiającemu, że będzie  
     dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w sytuacji gdy korzysta  
     z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany do przedłożenia stosownego oświadczenia  
     tych podmiotów w formie pisemnego zobowiązania do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  
     zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wymaga się w związku  
     z tym, aby pisemne zobowiązanie zawierało informacje dotyczące: 

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu  
  zamówienia, 
- charakteru stosunku łączącego Wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

 
VII. Oferta zostaje odrzucona w nast ępujących przypadkach  

Zgodnie z art. 89. 1. Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
 1) jest niezgodna z ustawą; 
 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
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       z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 
 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2. pkt 3 Pzp; 
 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

VIII. Wybór oferty, kryteria oceny ofert oraz ich z naczenie  
 

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi 
kryteriami i ich wagami: 

a) kryterium – cena (KC) – waga 95% 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 
poniższego wzoru: 

                 Cn 
KC = -------------- x 100 x 95% 
                 Cb 
gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej (ocenianej) 
100 – wskaźnik stały 
 

95% - waga kryterium 

b) kryterium – okres gwarancji (OR) – waga 5% 

Okres gwarancji będzie punktowany w następujący sposób: 
gwarancja 7 lat – 5 pkt, 
gwarancja 6 lat – 4 pkt, 
gwarancja 5 lat – 3 pkt. 
Okres gwarancja poniżej 5 lat uzyska 0 punktów. 
Okres gwarancja powyżej 7 lat uzyska 5 pkt. 

 
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 
następującego wzoru: 

                Rb 
OR = -------------- x 100 x 5% 
               Rn 
gdzie: 
Rn – gwarancja najkorzystniejsza (przypisana ilość punktów) 
Rb – gwarancja badana (przypisana ilość punktów) 
100 – wskaźnik stały 
5% - waga kryterium 

Za ofertę najkorzystniejszą (ON) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punków obliczoną wg wzoru: 
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ON = KC + OR 
 

IX. Sporządzanie ofert  

  1. Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę 
    Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
    Oferta powinna być złożona według opracowanego wzoru, Załącznik Nr 1, załączonego do  
     specyfikacji i zawierać następujące dokumenty: 
    a) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V, 
    b) wniesione wadium. 
 

  2. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej 

1) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w (PLN). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2013 r. poz. 121  
ze zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1 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. 

§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, Sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

2) W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia –wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszej 
specyfikacji, projekcie umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne 
z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, m.in. będą to  
koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonanie wszelkich robót 
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i późniejszej 
likwidacji placu budowy wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, zabezpieczenia 
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu i utylizacji materiałów 
porozbiórkowych, wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym wykonania geodezji 
powykonawczej, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności wynikających 
z umowy wraz z sporządzeniem audytu efektywności ekologicznej i dokumentów 
potwierdzających uzyskanie zakładanych wskaźników projektu, jak również wszelkich innych 
czynności i robót niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
 

W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom szczegółowe sprawdzenie, na obiekcie, 
warunków wykonania zamówienia. 
 

3) Cenę oferty (z podatkiem VAT) należy podać w formularzu ofertowym załączonym do 
oferty. 
 

4) Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku. 
5) Wszystkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń 
w walutach obcych. 
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 
7) Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, jako 
wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie. 
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8) Zamawiający poprawi w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
  dokonanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
9) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty wydaje się 
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (art.90 ust.1 
Pzp). 
 
  3. Okres zwi ązania ofert ą 
 

    Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp) 
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

  4. Forma oferty  
 

   Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
     nieważności. 
 

     Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 
     (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, poprawki powinny być   
     naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa   
     powinny być podane liczbowo i słownie. 
 
X. Składanie ofert:  
 

1. Oferty należy składać w opieczętowanej gwarantującej jej nienaruszalność nieprzejrzystej  
    kopercie. 

2. Koperta powinna być oznaczona: 
 

(adresat)        Miasto Kalety 
                      ul. Żwirki i Wigury 2 
                      42-660 Kalety  
 

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 
„Popraw ę efektywno ści energetycznej budynku u żyteczno ści publicznej poprzez 
kompleksow ą termomodernizacj ę Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki  
i Wigury 2” . 
 

z dopiskiem: 
nie otwierać przed 25 maja 2015 r.  do godz. 10:00 

3. Oferty należy składać w sekretariacie Burmistrza pok. 22 Urzędu Miejskiego 
    w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, do dnia 25 maja 2015 r . do godz. 9:50. 
 
    Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie   
    terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub  



                     

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego 
w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2” 

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04 p.n.:”Oszczędzanie 
energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”  

strona 13/18 

 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie jak wyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona 
określeniami: „zmiana” lub „wycofanie”. 
 

5. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
których Wykonawca składający ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą 
być one udostępnione. 

Uwaga! Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny stanowić oddzielną część 
oferty i być odpowiednio zabezpieczone i opisane (np. dodatkowe okładki napis „tajemnica 
przedsiębiorstwa”) 

6. Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania 
    (protokołu) w tym i ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym  
     wnioskiem. 
 

XI. Wadium 
    Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł 
    tytuł wpłaty: „wadium Poprawa efektywno ści energetycznej budynku u żyteczno ści 
    publicznej poprzez kompleksow ą termomodernizacj ę Urzędu Miejskiego w Kaletach  
    przy ul. Żwirki i Wigury 2 ” 
 

    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- w pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
  z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.), 

 
    w terminie do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 9:50 na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach 
    Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie  
    oddział Woźniki, nr konta 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 

Kserokopię dowodu wniesienia -wpłaty, wadium można dołączyć do oferty. 

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione 
okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje 
określone: 

1) w art. 46 ust. 4a Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na    
    wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
    o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej  
    samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie  
    należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.  
    87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez  
    wykonawcę jako najkorzystniejszej;  
2) w art. 46 ust. 5 Pzp, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
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Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty 
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno 
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.  
Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by 
nie było na stale połączone z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20. 
Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. 
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione 
prawidłowo.  

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, 
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzi się na 
przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5  Pzp. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.  

Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XII. Zwrot i utrata wadium (art. 46 ust. 1 Pzp)  
 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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XIII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 25 maja 2015 r. godz. 10:00  w siedzibie  
    Urzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, sala posiedzeń pok. 24  
    w obecności Wykonawców lub ich uprawomocnionych przedstawicieli.  

    Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
    na sfinansowanie zamówienia. 

3. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena i gwarancja ogłaszane 
    są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania 
    przetargowego. 
4. O wyborze oferty zawiadamia się niezwłocznie pozostałych Wykonawców wskazując firmę  
    tego, którego oferta została wybrana wraz z ceną i gwarancją. 
    Wyniki przetargu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
    Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) i wysyła się do 
    uczestników postępowania oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu   
    Miasta Kalety: www.bip.kalety.pl 

5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp). 
    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XIV. Informacje o formalno ściach po wyborze oferty 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na zasadach 
określonych w art. 27 ust. 2 - za pomocą faksu lub 10 dni - jeżeli ogłoszenie zostanie przesłane 
w inny sposób, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
 

XV. Wyniki przetargu i warunki zawarcia umowy 
 

1. Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Kalety. 
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przekaże go wszystkim  
Wykonawcom oraz ogłosi w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w swojej siedzibie 
oraz zamieści się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach: www.bip.kalety.pl, 
nazwę  
i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą wraz z ceną i gwarancją 
wybranej oferty, a także wszystkie inne informacje, o których mowa w art. 92 Pzp. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie 
jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2  Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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4. Jeżeli Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchylał będzie się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 
1 Pzp. 
 

XVI. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 
złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie 
stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ww. 
ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w banku: 
    Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oddział Woźniki, nr konta:  
    47 8279 1023 0202 6204 2002 0002  

z dopiskiem: zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy dla zadania:  Poprawa 
efektywno ści energetycznej budynku u żyteczno ści publicznej poprzez kompleksow ą 
termomodernizacj ę Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 . 

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w biurze 
Skarbnika Gminy Kalety I piętro pok. nr 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane.  
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz: 
Wykonawca powinien zawrzeć dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia: 
- umowa o wartości 70% kwoty zabezpieczenia, czyli 3,5 % ceny brutto oferty 
  z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 30 dnia licząc od ostatecznego   
  odbioru robót; 
- umowa o wartości 30% kwoty zabezpieczenia, czyli 1,5 % ceny brutto oferty z terminem   
  obowiązywania od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
 

XVII. Warunki rozlicze ń i płatno ści 
 

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z § 8 warunków umowy. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  
(art. 145 Pzp). 
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Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy.  
 

XVIII. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcom w toku  
         post ępowania 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp (art. od 179 do 
art. 198g). 

XIX. Uwagi i dodatkowe wyja śnienia 

� Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie i jego obejściu. 

� Zamawiający zwraca uwagę na zabezpieczenie dojścia do wejścia głównego budynku, 

     wejścia do Policji i Poczty. 

� Realizacja robót w zakresie modernizacji kotłowni i wymiany instalacji centralnego ogrzewania 

     poza sezonem grzewczym. 

� Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

� Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających zgodnie  
     z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
 

� Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji obiektu i miejsca realizacji zamówienia 
    w celu pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji i uzyskanie wszelkich informacji     
    koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
 

� Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub wskazanie normy, o której mowa 
w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych  
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie  
z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskane parametrów niegorszych od  
złożonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. Wymagane jest złożenie stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Przedstawienie zamiennych 
propozycji materiałów i rozwiązań musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Złożone 
dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi 
stosowną opinię, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 
o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. 

� Przy wykonawstwie robót należy uwzględnić, że wszystkie zastosowane materiały 
budowlane i instalacyjne, urządzenia i wyposażenie techniczne mają posiadać odpowiednie, 
wymagane prawem certyfikaty i atesty, jakości i aprobaty dopuszczające do zastosowania  
w budownictwie, a szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. 

� Zamawiający udostępni część terenu przyległego do budynku pod zaplecze budowy oraz   
    udostępni media: wodę i energię elektryczną. 
 

� Wykonawca zutylizuje materiały porozbiórkowe, co stanowić będzie jego dochód lub stratę. 
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� Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od 
     wyniku postępowania przetargowego. 

� W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowania 
    przepisy Pzp. 
 

 
Kalety, dnia 30 kwietnia 2015 roku 
 
                                                                                                        ZATWIERDZIŁ 
 
 
XX. Załączniki 
 
  1) Druk formularz ofertowy                                                                                                  załącznik Nr 1 
  2) Druk oświadczenie z art. 22                                                                                            załącznik Nr 2 
  3) Druk oświadczenie z art. 24                                                                                            załącznik Nr 3 
  4) Druk oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom        załącznik Nr 4 
  5) Projekt umowy                                                                                                                 załącznik Nr 5 
  6) Wykaz zrealizowanych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia                    załącznik Nr 6 
  7) Zakresy robót, przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym                                              załącznik Nr 7 
  8) Informacja że wykonawca należy do grupy kapitałowej                                                  załącznik Nr 8 
  9) Wykaz osób którymi będzie dysponował Wykonawca                                                    załącznik Nr 9 
10) Projekt budowlany ocieplenia budynku wraz z kolorystyką                                           załącznik Nr 10 
11) Projekt budowlano-wykonawczy remont instalacji centralnego ogrzewania                  załącznik Nr 11 
12) Remont i przebudowa kotłowni węglowej wraz z układem solarnym i ciepłej 
      wody użytkowej -technologia i AKPiE                                                                            załącznik Nr 12 
13) Projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia instalacji odgromowej                            załącznik Nr 13 
14) Projekt iluminacji (oświetlenia) elewacji budynku                                                          załącznik Nr 14 
 


