
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu 
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oznaczenie niniejszego postępowania:
Zm.publ.272. 3/2020

Powiat Mławski
ul Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:

przebudowę budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem 
na Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 
Słowackiego 16.

Tryb postępowania: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty 
budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.)

Mława, dnia 28.08.2020 r

Zatwierdzam:
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I Nazwa i adres Zamawiającego

1.Zamawiającym jest Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego z 
siedzibą w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,

1.2. Numer telefonu (023) 654-34-09, (23) 655-29-00,
1.3. Numer fax. (023) 655-26-22;
1.4. Adres strony internetowej: www.powiatmlawski.pl;www.bip.powiatmlawski.pl
1.5. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
Zm. publ.272.3. 2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie.
1.6. NIP: 569-17-60-040; .REGON: 130-377-735
1.7. Konto bankowe - wadium : 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198.
1.8. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku - 8.00-16.00.

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Do udzielenia 
przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a 
w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1145 ze zm.).

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i 
nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie 
przy ul. Juliusza Słowackiego 16

Realizacja zamówienia z podziałem na lata 2020-2021

Etap 1 Zakres rzeczowy i rodzaje robót w roku 2020

1. Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne
2. Roboty ziemne
3. Roboty stanu surowego - fundamenty
4. Roboty stanu surowego
5. Roboty wykończeniowe wewnętrzne
6. Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
7. Zewnętrzna instalacja wodociągowa
8. Zewnętrzna instalacja hydrantowa 2
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Etap 2 Zakres rzeczowy i rodzaje robót w roku 2021

Instalacje sanitarne
Zewnętrzna instalacja gazu
Instalacje elektryczne
Roboty wykończeniowe zewnętrzne
Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Zakup i montaż windy
Zagospodarowanie terenu
Wyposażenie w sprzęt i meble
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:
□ doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
□ kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,

zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, 
kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

- robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed 
uszkodzeniami, których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we 
własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia 
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- przygotowania wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji celem 
zgłoszenia w PINB w terminie do dnia 30.11.2021r. W zakresie Wykonawcy jest 
przygotowanie obiektu do użytkowania, przeprowadzenie testów dot. ochrony p.poż. systemu 
SAP z właściwą dokumentacją do kontroli obiektu odbioru przez Państwową Straż Pożarną, 
przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i wniosku do PINB (decyzja na 
użytkowanie) natomiast Zamawiający podpisuje wniosek.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo- 
kosztorysowa zawierająca:

- Projekt techniczny budowlano - wykonawczy
- STWiORB
- Przedmiary robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa 
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. 
Wszelkie roboty towarzyszące, nie wy stępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach 
ogólnych budowy.

1.4.Jeżeli  w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to 
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
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Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały 
i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego 
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W 
przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
1.5.Zamawiający  określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 j.t.) 
w następujący sposób:

1.6. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca 
(Podwykonawca

i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia.

1.7. Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie 
wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
1.8. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 
zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.
1.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w 
terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wskazanych w wykazie.
1.10. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1).
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 5 dni od 
zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być 
zaakceptowany przez Zamaw iającego.

Zamawiający planuje finansować zadanie w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem 
środków: rok 2020 - do kwoty 680.688,92zł,/brutto/ 
rok 2021 - pozostała należność.
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować realizację zadania w taki sposób, aby płatności 
brutto nie przekroczyły środków zaplanowanych przez Zamawiającego. Kwoty planowane 
mogą zostać zmienione do wysokości posiadanych środków.

3. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
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45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

4. Zamawiający informuje, że:
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
3) nie przewiduje zawierania umowy ramowej,
4) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp,
5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
Etap 1 do 18.12.2020 r.
Etap 2 do 30.11.2021 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje polisą OC z sumą 
gwarancyjną z tytułu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co 
najmniej 100.000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonał11 nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
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najmniej trzy roboty budowlane obejmujące prace budowlane budynku o 
kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3

b) Dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną do realizacji zamówienia, 
wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

2. Na podstawie art. 24 ust.l pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp z postępowania o 
udzielenia zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
kamy (Dz. U. poz. 553, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks kamy,

c) skarbowe,
d) 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. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 6
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7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

14) (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615).

3. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona 
oceny ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdziale 4, ust. 1 pkt. 2-3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdziale 
4 ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1 ) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z oferta - 
dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala 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 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.

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.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 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:
1 ) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 4.
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8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden albo 
wszyscy Wykonawcy łącznie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu.

10. Dla potrzeb oceny spełnienia warunków określonych powyżej, jeżeli wartości zostaną 
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty 
podany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2Ado SIWZ,

3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony 
przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym złącznik nr 6 do 
SIWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 
potwierdzać 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.

9



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścili 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 
pkt. 2 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniana, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w 
Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a niniejszej SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, 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 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ.

2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, obejmujących co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 
1 pkt. 3 lit. b SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
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celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 10-11.

6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przy należności 
do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126).

8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale.

9. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa 
w ust. 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej.

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 i ust. 5 w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. W takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 5 , 
jeżeli znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, o ile są one aktualne.

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 , oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.l, lub innych
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dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach określonych w art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy 
Pzp Wykonawców do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.

VI. ZMIANY DO UMOWY
1. Zmiana treści umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ ) może nastąpić wyłącznie w granicach 
unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i 
pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez 
obie Strony.
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podanych warunków ich wprowadzenia:
2.1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. lProjektu umowy, w przypadku 
zmiany:
1 ) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2.2. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych, obowiązujących przepisów.
2.3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 12
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2.4. W przypadku zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
2.5. Obowiązek wykazania, iż zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
2.6. W celu dokonania zmian umowy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
kalkulacje i dokumenty, w tym
m.in. kopie umów zanonimizowanych z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, 
dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania 
zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
2.7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w 
terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie 
terminu określonego w ppkt 1 ).
3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach;
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na 
realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia i w 
związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o 
który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od 
czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia;
d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana 
sposobu wykonania przedmiotu umowy będzie konieczna po weryfikacji wykonanego 
projektu;
e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 
pkt 1) od lit. a) do e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak 
niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w SIWZ, 13
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b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców 
kwalifikacji i doświadczenia, określonych w SIWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 
posługuje się potencjałem podwykonawców).
3) pozostałe zmiany:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi kosztami,
b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 
prowadzenia robót,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy,
d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych,
e) zmiany harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji.
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych 
z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany 
osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności za zgodą obu stron.
7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 
ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY 
WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) ORAZ INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 
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 może wynikać albo z 
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 14
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3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w art. 25a ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż 
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiotów, który w odniesieniu do 
danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się 
oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające 
ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać nazwę firmy podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 8 
niniejszego rozdziału). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 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 siłami 
własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 1 ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnienia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Z

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(sekretaiat@pow iatmlawski.pl/ zamowienia.publiczne@powiatmlawski.pl). Wyżej 
wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy i przesłane:
a) w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego,
- nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Oświadczenia lub dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani 
Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie papierowej w wyznaczonym terminie. Niezłożenie 
uzupełnianych oświadczeń lub dokumentów w wymaganej formie, w wyznaczonym do tego 
terminie - skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego 
złożenia.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
- niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego kierują korespondencję na adres:
Starostwo Powiatowe
06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 
lub 
sekretariat@powiatmlawski.pl
5. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, 
o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 6 
powyżej.
8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na 
której udostępniana jest SIWZ.
9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści ją na stronie internetowej, 
na której udostępniana jest SIWZ.
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
jak również zamieści na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest.
Dariusz Makowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Mławie
Jolanta Gołębiewska - Inspektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Mławie
e-mail: zamowienia.publiczne@powiatmlawski.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium 
(w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich 
Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie 
wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i 
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 
2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert.
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5. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na Starostwo Powiatowe, 06-500 Mława, ul. 
Władysława Stanisława Reymonta 6
6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą/kurierem, oryginał gwarancji 
należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, 06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława 
Reymonta 6
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą - zobowiązanie 
gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 
wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z 
dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (tj. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej).
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający 
wymagał jego wniesienia),
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 18
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odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz. co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem 
nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem przez osobę 
do tego upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi być napisana na maszynie 
do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
3. Oferta musi zawierać:
- wypełniony Formularz oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),
- oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ),
- oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór - 
Załącznik nr 2 do SIWZ),
- zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów),
- pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako 
upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocnictwo dla Pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).
4. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 
zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami 
do niniejszej SIWZ.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty 
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).
6. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 19
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7. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i 
skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i 
zaopatrzyć podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym 
Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania 
czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w 
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 
ustanowionego pełnomocnika. Podpisy winny być złożone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego lub podpis nieczytelny winien być opatrzony pieczątką imienną 
osoby podpisującej.
9. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego 
upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik - 
Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
10. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie albo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie.
11. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem 
materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, 
którego oferta nie została wybrana).
12. Dokumenty lub oświadczenia wymagane do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania łub spełnienia warunków udziału w postępowaniu są składane w formie 
pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą.
14. Oferta wraz ze wszystkim załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowią jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, zbindowane itp.).
15. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. 
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMÓWIENIE NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT 23.09.2020 r. godz. 11:00 
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
Wykonawcy.

20
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Koperty winny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 
oferty przed terminem otwarcia.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio 
oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzenie 
zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.
20. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania.
21. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
22. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian zostaną dołączone do oferty.
23. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 
Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1010), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do 
oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz informacji 
jawnych na podstawie innych przepisów.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez 
Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
5) Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i 
podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej” (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp), w związku z czym zastrzeganie jako tajemnicy21
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przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego, jest nieuzasadnione.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres 
Starostwa Powiatowego w Mławie, 06-500 Mława, ul. Stanisława Władysława Reymonta 6

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, 
opatrzonej nazwą „przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie przy ul. 
Juliusza Słowackiego 16, oznaczenie sprawy zm. publ. 272.3.2020.

Nie otwierać przed 23.09.2020 r. godz. 11:00

2. Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2020 r. do godz. 10:00
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.09.2020 r. o godz. 11:00 w Mławie przy ul. Stanisława 
Władysława Reymonta 6 pokój nr 16
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 11.2. niniejszego SIWZ zostanie zwrócona 
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez 
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający 
uznaje za termin złożenia oferty - termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).
9. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji 
na przedmiot umowy, wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (jeżeli 
dotyczy).
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej BIP 
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach (jeżeli dotyczy).
11. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
12. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP informacji z otwarcia ofert, 
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze22
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą dp zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł i wykazał, że nie mogą one być udostępniane.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie obmiaru robót i podać w formularzu oferty 
(wzór - Załącznik nr Ido SIWZ) w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z 
wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo 
i słownie.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Formularz cenowy sporządzony na 
podstawie załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W Formularzu cenowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić cenę za realizację zakresu podstawowego oraz 
zakresu wynikającego z prawa opcji.
3. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Będą 
to między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, 
wywozu odpadów, utylizacji odpadów, obowiązkowych odbiorów, koszty za zajęcie pasa 
drogowego, itp.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za 
realizację całości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca przed 
sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej, gdzie będą
prowadzone prace. Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom w wyznaczonym przez 
siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi 
Wykonawca.
5. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
realizacji umowy. Cena ofertowa obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. W 
przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniach, jako podstawę do ich 
poprawienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podane zostały ceny netto, przedstawione 
w Formularzu cenowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie 
odrzucona.
8. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. 
GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - „Zasadą 
jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty 
(wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w 
poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.23
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w oparciu o kryterium:
1.1 cena - 80%
1.2 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20 %
2. Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę.
2.1 W kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania:

Cmin
Pi(C) =..............x Max©
Ci
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" (badana) za kryterium „Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty „i”;
Max(C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.
2.2 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20%
a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt, zaś waga tego 
kryterium wynosi 20% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3 lit b) 
formularza oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania 
tj.: podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę na wykonane roboty budowlane to 60 miesiące.
e) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość 
punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

Okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane

Ilość punktów do przyznania

36 m-cy 1T
48 m-ce 10
60 -cy i więcej 20

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), 
którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: 
Pi = Pi© + Pi (g)

gdzie:
Pi - łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i) 24
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Pi(C) - ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „cena” 
Pi(g) - ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „okres gwarancji na wykonane 
roboty budowlane”
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną brutto, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku - art. 91 ust. 3 a) ustawy Pzp.
7. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
8. Zgodnie z art. 24 a ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), 
nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy) oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.
9. Oferta podlega odrzuceniu jeśli jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub 
jest nieodpowiadająca treści SIWZ z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. 
Wszystkie przesłanki, w przypadku których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
ofert, zawarte są w art. 89 ustawy.
10. W toku dokonania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcy, którego oferta zostanie poprawiona.
12. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), 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 ustaw.
14. Zawiadamiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 
stronie internetowej BIP.
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15. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesłane do Wykonawców będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 
ust. 1 ustawy.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w 
inny sposób - z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający 
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 
lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w chwili podpisania umowy do dostarczenia 
Zamawiającemu:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który musi być zgodny w swoim zakresie z 
zakresem rzeczowym zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz ceną 
zaoferowaną w Formularzu cenowym;
b) Aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 w złotych;
c) dokumentów potwierdzających posiadanie, przez osoby wskazane w Wykazie osób, 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego - w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).
5. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością - w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 
kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania 
do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, uchwały wspólników lub umowy' spółki - jeżeli umowa spółki stanowi inaczej 
tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych).
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający, wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana 
(uznana za najkorzystniejszą) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie (łączenie z podatkiem VAT) przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp:
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 przez udzielanych przed 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. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany
rachunek bankowy Zamawiającego tj.: bank .... Nr konta................
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu 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.
6. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń winno być wystawione na 
Zamawiającego i zostać:
a) złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego ,
lub
b) przesłane w oryginale na adres (pocztą/kurierem): Zamawiającego , w postaci dwóch 
dokumentów, które zapewnią Zamawiającemu możliwość zwrotu dokumentów zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w określonych terminach (jeden dokument na 70%, drugi na 30 
% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
7. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia winno być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub 
kilka z form zabezpieczenia wymienionych w pkt 3.
9. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 27
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11. Kwota o której mowa w pkt 1 Ob) jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
rejestrowego.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY
1. Pełna treść Projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych, tj
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Prezes Izby”) w formie 
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem 
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie Pzp dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 powyżej, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane pisemnie.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ, zamieszczają również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego.
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 29
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20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego.
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 i pkt 18 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego.
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 ROPO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), zwanym dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (zwanych dalej „dane osobowe”), jest 
Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06- 
500 Mława, adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl.

Rolę inspektora ochrony danych pełni Marcin Jurkiewicz. W sprawach związanych z przetwarzanie 
danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatmlawski.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji osnowy 
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szczegółowej poziomej na obszarze gminy Lipowiec Kościelny prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 
prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r„ poz. 1986 ze zm.).

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy, jeje rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej 
wynikających.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może 
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania lub z odrzuceniem oferty.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.

Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa a art. 18 ust. 2 RODO,

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że 
przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy RODO.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,

Prawo przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wykaz załączników:
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu- Załącznik nr 2 i 2A
3. Oświadczenie Wykaz osób - Załącznik nr 3
4. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4
5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5
6. Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego - załącznik Nr 6
7. Projekt umowy - Załącznik nr 7
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