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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
- dalej zwana „SIWZ” lub „specyfikacja” 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.  
 
 

Nazwa nadana zamówieniu:  
 

 „Budowa wiaty stalowej nad stanowiskiem do mycia pojazdów  
oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej                           

wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej” 
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1. Zamawiający. 
 
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 104, 37- 700 Przemyśl Adres strony internetowej: www.pgk.przemysl.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej                     
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty stalowej nad stanowiskiem do mycia 

pojazdów oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej                              
i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej.  

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części: 
 

Część Opis 
1 Budowa wiaty stalowej nad stanowiskiem do mycia pojazdów na terenie 

bazy Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy                                   
ul. Cegielnianej 2 w Przemyślu – działka nr ewid. 361 obręb 213. Nomenklatura wg CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
Zakres robót obejmuje m.in.: 
- wykonanie fundamentów – stopy fundamentowe – pod słupy stalowej 

konstrukcji wiaty, 
- wykonanie konstrukcji wiaty stalowej i jej montaż, 
- wykonanie pokrycia dachu wiaty, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, 
-  wykonanie robót wykończeniowych, 
- wykonanie koryta liniowego odprowadzenia wody i nawierzchni betonowej       

w rejonie wiaty, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa   
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane 
roboty. 
Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne 
nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na 
celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.  
Ponadto zamienne produkty przyjęte do wyceny: 
- powinny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, 
- powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń 



 
 

 
 
  

dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, 
- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 

2 Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej                              
i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na terenie bazy 
Przemyskiej Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. przy                          
ul. Cegielnianej 2 w Przemyślu – działka nr ewid. 361 i 344 obręb 213. Nomenklatura wg CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
Zakres robót obejmuje m.in.: 
- wytyczenie trasy kanalizacji, 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod instalację, 
- ułożenie instalacji, 
- montaż podczyszczalni ścieków, 
-  próba szczelności, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane 
roboty. 
Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne 
nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na 
celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 
Ponadto zamienne produkty przyjęte do wyceny: 
- powinny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, 
- powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń 
dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, 
- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych                     
z wyjątkiem następujących materiałów zamawiającego: podczyszczalnia 
ścieków, która zostanie przekazana wykonawcy do realizacji robót 
budowlanych.  

  
3.3. Zamawiający uzyskał zgodę na realizację prac budowlanych na działkach 

wskazanych w pkt. 3.2. 3.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji i w 
jego otoczeniu w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach niniejszego 
postępowania, po wcześniejszym poinformowaniu zamawiającego.   

3.5 Zamawiający posiada  pozwolenie na wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia - decyzja nr 199/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., które zostanie 
dołączone do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.  
3.8.  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik  



 
 

 
 
  

do SIWZ.  
3.9.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców.  

3.10. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane                
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia 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 robót budowlanych lub usług.  

3.11.  Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3.10, w przypadku 
zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane                   
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od 
dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.  

3.12.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  .  

3.13.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa wart. 22a ust. 1, lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy.  

3.14.   Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.15.  Przepisy punktu 3.12 i 3.13 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli 
zamawiający przewidział to w specyfikacji.  

3.16.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
-  Część 1: do 60 dni od dnia przekazania placu budowy (przewidywany termin 

przekazania placu budowy – do 5 dni od daty zawarcia umowy), 
- Część 2: do 60 dni od dnia przekazania placu budowy (przewidywany termin  

przekazania placu budowy – do 5 dni od daty zawarcia umowy). 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

  5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące:  



 
 

 
 
  

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek w rozumieniu zamawiającego 
spełni wykonawca, który wykaże, że:   

    (dotyczy Części 1)    
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia co najmniej 30 000,00 zł, 
(dotyczy Części 2) 

         - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia co najmniej 50 000,00 zł,     

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu zamawiającego spełni 
wykonawca, który wykaże, że:  

            (dotyczy Części 1) 
  a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jedno zlecenie polegające na budowie budynku o konstrukcji 
stalowej, o wartości min. 50 000,00 zł brutto,  

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami  budowlanymi                    
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. w ustawie z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych                         
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
(dotyczy Części 2) 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jedno zlecenie polegające na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacyjnej, deszczowej lub wodociągowej,  o wartości min. 50 000,00 zł 
brutto,  

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami  budowlanymi                    
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 



 
 

 
 
  

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. w ustawie z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych                         
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

5.3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający wyklucza również 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  (Dz. U. 
z 2017  r.  poz.  1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 
2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629), 

 
5.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.5.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5.6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

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

5.7.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w pkt. 5.1 
(wszystkie ww. warunki muszą być spełnione łącznie, ale niekoniecznie przez 
każdego w wykonawców). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla 
nich dokonywana łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

5.8.   Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.9.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 



 
 

 
 
  

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

5.11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do 
SIWZ. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

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

publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5.12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

5.13. 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. 

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

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
6.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                    

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu                            
i w specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 



 
 

 
 
  

6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,                     
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ.  

         Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                            
o podwykonawcach w w/w oświadczeniu. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 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. 

 
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
Część 1-2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                          
w zakresie prowadzonej działalności związanej                       
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu.   

 

Część 1-2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane (tzw. 
poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, itp.), 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy 
składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 

Załącznik            
nr 3  
do SIWZ 



 
 

 
 
  

oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony,                        
jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać 
go łącznie. 

Część 1-2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych 
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy 
składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, 
jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać 
go łącznie. 

Załącznik              
nr 4  
do SIWZ 

Część 1-2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                         
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 
 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Przepis pkt. 2 stosuje się.  

 

 
 

6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 



 
 

 
 
  

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 
do SIWZ. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24  ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu.  

6.7.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4 SIWZ (odpis                                
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej). 

6.9. W zakresie nie uregulowanym 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

6.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 
wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U .z 2017 r.poz.570 
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

6.11.  Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.   

6.12.   Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 



 
 

 
 
  

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są                        
w oryginale. 

6.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w pkt 6.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

6.14. 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, które każdego z nich dotyczą.  

6.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
6.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  
6.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania 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. 

6.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 
ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

 7.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego                              
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r.                  
poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). 



 
 

 
 
  

7.2. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji porozumiewać się będą drogą elektroniczną na adres: 
pgkprzemysl@pro.onet.pl lub za pomocą faksu nr 16 678 67 83, a każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla 
złożenia oferty (w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej 
SIWZ również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania zamawiającego oraz 
pełnomocnictw), wymagana jest forma pisemna.  

7.3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście w Przemyskiej 
Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37- 700 Przemyśl albo 
przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu 
pisma na wskazany wyżej adres. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub na 
pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił wykonawcy 
zapoznanie się z treścią pisma. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7.7. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 7.5.  

7.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej pod 
adresem www.pgk.przemysl.pl/bip/. 

7.9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

7.10.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 
wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

7.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  Piotr Przybylski, 
- e-mail: przybylskip@pgk.przemysl.pl;  

            - numer faksu: 16 678 67 83, 
 Marek Chodań,  Grzegorz Hornecki,    e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl;  
   numer faksu: 16 678 67 83, 

7.12. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za 
pośrednictwem telefonu. 

 
 
 



 
 

 
 
  

8. Wymagania dotyczące wadium. 
 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

 
Część 1: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) 
Część 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

 
8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

8.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi 
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 
gwarancji: 
8.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

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

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe              

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
8.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3                

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

8.5.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone                        
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PBS Oddział 
w Przemyślu  09 8642 1155 2015 1504 4165 0003.  Kopię polecenia przelewu lub 
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

8.6.   Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

8.7.   Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa w opisanej kopercie wraz                
z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy 
dołączyć do oferty. 

8.8.   W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,                    
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 
formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną                               



 
 

 
 
  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wiaty stalowej nad 
stanowiskiem do mycia pojazdów oraz przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej – część …..” 
oznaczenie sprawy: 6/ZP/2019. 

8.9.   Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

8.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
9. Termin związania ofertą. 
 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

9.3. 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. 

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.2., nie powoduje utraty wadium. 
9.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

  10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym                
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

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

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (Część 1 i 2): 

 1) wypełniony formularz oferty  - Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający                        
w szczególności oświadczenie o podwykonawcach, zobowiązanie dotyczące 
okresu gwarancji, terminu wykonania. 

2) oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp                
(jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, 

4) dowód wniesienia wadium, 



 
 

 
 
  

5) pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub 
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

 10.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  
10.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
10.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
10.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

10.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

10.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
10.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
10.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 
 

 
 
 
 
 
10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
10.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie jak w pkt. 10.13 
oraz dodatkowo oznaczenie wyrazem „WYCOFANIE”. 

10.16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby 
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

10.17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 
oznaczenie jak w pkt. 10.13 oraz dodatkowo oznaczenie wyrazem „ZMIANA”. 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

10.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż                  
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) 
oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.  

 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „ Budowę wiaty stalowej nad 
stanowiskiem do mycia pojazdów oraz przebudowę zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej    – Część …..” oznaczenie sprawy: 6/ZP/2019. Nie otwierać przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 



 
 

 
 
  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 11.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego w Przemyślu, ul. Słowackiego 104 
(sekretariat, pok. nr 18),  

b) termin składania ofert: do dnia 04.10.2019 r., do godz. 11.00. 
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego w Przemyślu, ul. Słowackiego 104  
(sala narad, pok.  nr 7),  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 04.10.2019 r. o godz. 11.15.  
11.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia,                        
a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 
złożenia. 

11.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

11.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 
otwierane będą w pierwszej kolejności.  

11.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej 
oferty. 

11.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
11.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                   

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 12.1. Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej, a więc ma obejmować wynagrodzenie za 
całkowite i bez wad wykonanie opisanego w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pełnego zakresu prac wg zasad 
wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, norm branżowych oraz wszelkich pozostałych warunków 
prowadzonego postępowania. Oznacza to, że cena musi uwzględniać wszystkie koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotowego zadania. W celu zapoznania się                  
z warunkami terenowymi w rejonie wykonywania zadania, szczegółowym rozmiarem                     
i zakresem prac oraz w celu określenia podstaw bazowych do wyliczenia ceny 
ryczałtowej wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej (w terenie) miejsca 
wykonywania przedmiotowych robót budowlanych. 

12.2. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter informacyjny/pomocniczy.                    
Cena oferty powinna być obliczona na zasadach określonych w pkt 12.1 powyżej. 

12.3. Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi uwzględnić elementy określone                              
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), 



 
 

 
 
  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca 
powinien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

12.4. Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatny dostęp do mediów (woda, energia 
elektryczna), jak również następujące materiały własne, tj. system podczyszczania 
ścieków. 

12.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku i podana w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

12.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 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. Wzór 
informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zawarty jest w formularzu 
oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 13.1. Oferty oceniane będą według kryterium:  
          (Część 1 i 2):   Cena oferty – 80 %  Gwarancja – 10 %  Termin wykonania – 10 %  
        - Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 

(cena najniższej oferty / cena badanej oferty) x 80 = liczba punktów za kryterium cena 
 

- Kryterium gwarancji zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 

(okres gwarancji w badanej ofercie/maksymalny okres gwarancji ustalony z góry przez 
zamawiającego) x 10 = liczba punktów za kryterium gwarancja 

 
a) minimalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi  

36 miesięcy. 
b) maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca 

zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum zamawiający do oceny ofert 
przyjmie 60 miesięcy.  

c) wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych, 
d) w sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez zamawiającego.  
 



 
 

 
 
  

- Kryterium termin wykonania  - zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał 
dodatkowe punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania w stosunku do 
ustalonego z góry w specyfikacji:   
 
60 dni  - 0 pkt.  
50 dni  - 2 pkt.  
40 dni -  5 pkt. 
30 dni – 10 pkt. 

13.2. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie oferta, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 13.1.  

13.3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych                         
i niewykluczonych, wyłącznie na podstawie wskazanych wyżej kryteriów oceny ofert. 

13.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty 
do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 

13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt 13.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

13.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) 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. 

13.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu, zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. 

13.9. W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
przedłoży na wezwanie zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 
zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, 
zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach 
kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego wykonawcę, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. 



 
 

 
 
  

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje 

wszystkich wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 
oraz udostępni na stronie internetowej www.pgk.przemysl.pl/bip/ informacje, o których 
mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1        
i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi 
wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

14.3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,     
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
 

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ 
(Część 1-2). 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
17.2. 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. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo                       
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni 
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy Pzp. 

17.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 
Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

17.7. 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 Krajowej Izby 
Odwoławczej 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.  

17.8. 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. 

17.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

17.10. 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. 

17.11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wniesienia 
odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

 
18. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1               

pkt 6 ustawy Pzp. 
 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wskazanych zamówień.  

 
19. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 
 Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do 
SIWZ 



 
 

 
 
  

.  
20. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyska Gospodarka Komunalna                     

Sp. z o.o., e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl, tel. 16 678 24 84, faks 16 678 67 83; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej                     

Sp. z o.o.  jest Pani Barbara Młynarska, e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl,                                  
tel. 16 678 24 84 w. 23; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wiaty 
stalowej nad stanowiskiem do mycia pojazdów oraz przebudowę zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, oznaczenie 
sprawy: 6/ZP/2019,  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986, z późn. zm.);   

 Pani/Pana 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 przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

                                                           1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 



 
 

 
 
  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
21. Informacje dodatkowe. 
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
22. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych, 
4) Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób, 
5) Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Pzp, 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia,  

7) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy, 
8) Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa (Część 1 i 2), 
9) Załącznik nr 9 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (Część 1 i 2), 
10) Załącznik nr 10 do SIWZ – przedmiary robót (Część 1 i 2) 
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