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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Pozyskanie i budowa (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby 
„Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy  
Roskosz 23 

21-500 Biała Podlaska 

Strona internetowa : www.eckiw-roskosz.ohp.pl 

Adres e-mail : eckiwroskosz@ohp.pl  

Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30  

Telefon/ fax : 83 344 41 17 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
     Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawą w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,             
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Nabycie i przeniesienie „Pracowni ginących zawodów” Przeniesienie budynków mieszczących 

warsztaty odtwarzanych zawodów w Roskoszy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska wraz z 

przyłączami zewnętrznymi, zlokalizowanego w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania 

OHP w Roskoszy.  
 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:  
A. Wyszukanie i pozyskanie drewnianych budynków, nawiązujących swoją formą do 
historycznej architektury wiejskiej charakterystycznej etnograficznie dla regionu Południowego 
Podlasia.  
Wszystkie budynki mają być drewniane jednokondygnacyjne (ewentualnie z użytkowym 
poddaszem) na niewielkiej podmurówce kamiennej lub ceglanej, przykryte dachem dwu, lub 
wielospadowym, o kącie nachylenia połaci 45o, krytych drewnianym gontem.  
 

Głównym budynkiem założenia ma być obiekt stylizowany na bogaty dom wiejski mieszczący 

warsztaty cukiernika-piekarza, oraz garmażeryjny, usytułowany w pd.- wsch. części opracowanego 

terenu, najbardziej wyeksponowany widokowo od strony założenia dworsko – parkowego. Po jego pn. 

stronie sytuuje się „ubogą” chałupę wiejską – warsztat tkacki. Kolejny budynek, zamykający pn.-zach. 

narożnik założenia, mieścić ma warsztaty rymarza i stajnie. Połączony jest dachem z budynkiem 

kuźni, tworząc zadaszona przestrzeń umożliwiającą prezentacje pracy kowala, np. podkuwania koni z 

sąsiedniej stajni. Do tylnej ściany kuźni „doklejony” kurnik dla drobiu ozdobnego. Dalej w środkowej 

części zachodniej pierzei budynek „stodoły” z dwoma klepiskami, mieszczącej warsztaty stelmacha      

i dekarza. Kolejny budynek, zamykający pd.-zach. narożnik założenia, mieścić ma warsztaty zduna      

i kamieniarza. Dla kamieniarza przewidziano otwartą wiatę połączoną bezpośrednio z bryłą budynku. 

Wszystkie budynki gospodarcze projektuje się z tradycyjnymi podcieniami od strony wewnętrznej 

dziedzińca.  W pn.- wsch. narożniku budynek małego spichlerza – z przeznaczeniem na budynek 

gospodarczy. Przed stodołą kierat, po drugiej stronie dziedzińca między budynkami mieszkalnymi 

studnia z żurawiem. Projektowany teren ogrodzony płotami drewnianym. 

Główny dojazd na teren opracowania projektuje się od strony południowej. Zakłada się 
poprowadzenie drogi dojazdowej (spełniającej jednocześnie wszystkie wymogi drogi ppoż) jako ciągu 

pieszo-jezdnego o szerokości 4,5 m o nawierzchni szutrowej; biegnącego od istniejącego utwardzenia 

przy budynkach rekreacji (ist. wiata) wzdłuż pd. boku założenia po jego zewnętrznej krawędzi,           
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a następnie wzdłuż zach. strony bezpośrednio przy ścianie lasu, aż do drogi lokalnej stanowiącej 

wjazd na teren założenia dworsko-parkowego. Z drogi tej projektuje się trzy wjazdy na teren 

założenia. Jeden od strony pd. biegnący dalej wzdłuż budynku „domu” i „chałupy”, oraz dwa od 

strony zachodniej, usytuowane między „budynkami gospodarczymi”. Wewnętrzny układ 

komunikacyjny stanowi wynikową dróg dojazdowych szerokości 3m (o nawierzchni szutrowej) 

usytuowanych wzdłuż dłuższych boków projektowanych budynków. Układ ten wydziela wewnątrz 

duży prostokątny zielony dziedziniec. Na opracowywanym terenie  projektuje się również aleje 

spacerowe szerokości 1,5 m wzdłuż ogrodzenia sadów i ogrodów po ich wschodniej stronie, oraz 

dojście do spichlerza i kurnika tej samej szerokości. 
Oświetlenie zewnętrzne projektuje się jako oświetlenie umieszczone na budynkach, przy wejściach 

głównych bądź na narożnikach budynku. Brak stojących latarni na dziedzińcu i wzdłuż dróg 

dojazdowych, stanowiących tradycyjnie element krajobrazu miejskiego.  
 Zestawienie powierzchni całego opracowania: 

pow.  opracowywanego terenu     ~ 8 804,75 m2          100 % 

pow.  projektowanej :     - 1 144,56 m2        13,00 %  
1. „CHAŁUPA”     – 184,57 m2          2,09 % 
2. „DOM”     – 248,49 m2          2,82 % 
3. „BUD. GOSPODARCZY”                             – 195,30 m2          2,21 %  
4. „STODOŁA”     – 201,65 m2          2,29% 
5. „STAJNIA”                                                    - 171,90 m2                       1,38% 

6.   „KUŹNIA”                                                   – 121,49 m2                       1,96 % 

      7.    „SPICHLERZ”     -    21,16 m2          0,25 % 
   

B. Opracowanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie przez wykonawcę 
pozwolenia na budowę. 
1. Całą dokumentację będącą przedmiotem zamówienia przekazać Zamawiającemu również na 

nośniku elektronicznym (kosztorysy – możliwe do odczytania w programie np. NORMA). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych 

decyzji i warunków, które okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT,  

     Jeśli Wykonawca zadeklaruje potrzebę otrzymania zaliczki, zaliczka będzie płatna w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego w 

oryginale następujących dokumentów : 

1) gwarancji bankowej  zwrotu zaliczki, lub 

2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki. 

 

Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy wartości przedmiotu 

zamówienia . 

Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał 

zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. 

.  

C. Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia            
w zakresie obejmującym: 
 

1. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 ze zmianami), 

 

D. Wybudowanie zaprojektowanych obiektów. 
1) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. C obejmuje: 
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a) wykonanie zespołu obiektów w tym: wykonanie posadzek i podłóg, ścianek działowych          

w budynkach, schodów drewnianych, stolarki drzwiowej i okiennej, więźby dachowej                  

z pokryciem dachowym (gont), kominów  (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

projektem budowlanym), 

b) wykonanie wszystkich przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne),  

c) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, 

d) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. uporządkowanie 

terenu  

e) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 

f) inwentaryzację powykonawczą, 
2) Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na 

budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora 

oraz na warunkach określonych umową..  
 

3.3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
(załącznik nr 1). 

3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w 

dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. 

3.5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych              
w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3.6. CPV:  
45000000 - 7 (Roboty budowlane) 

45210000 - 2 (Roboty budowlane w zakresie budynków) 

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

 

3.7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3.8. Zakres zamówień uzupełniających będzie obejmował: 

A. opracowania dokumentacji projektowej w różnych fazach projektowania 

B. pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich; 
C. wykonanie zespołu obiektów w tym: wykonanie posadzek i podłóg, ścianek działowych                  

w budynkach, schodów drewnianych, stolarki drzwiowej i okiennej, więźby dachowej z pokryciem 

dachowym (gont), kominów  (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem 

budowlanym), 

D. wykonanie wszystkich przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne), 

  E. usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, 

  F. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. uporządkowanie terenu  

  G. obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 

  H. inwentaryzację powykonawczą, 
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I. opracowania jednolitych rzeczowo-finansowych harmonogramów oraz wykazu scalonych 

elementów prac; 

 

3.9. Gwarancja jakości: 
3.9.1.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
  Termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2013 roku, w tym: 

4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia oraz w trakcie 

wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych 

robót. 

4.2. Wykonanie prac budowlanych – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

5.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału                      

w postępowaniu dotyczące: 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

B. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

  D. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu               

o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

5.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

A. w zakresie warunku określonego w pkt. 5.1.B. wykażą się: 
1) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli   okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

minimum 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) na 

budowę budynków lub minimum 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty 

budowlane i wykonawcze) na budowę lub przebudowę innego obiektu o podobnym charakterze; 

2) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 kompleksowej robót 

(ogólnobudowlanych, sieciowych i instalacyjnych) w zakresie budowy lub przebudowy budynków.  

B. w zakresie warunków określonych w pkt. 5.1.C. wykażą: 
1) dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi 

do realizacji zamówienia:  

2)dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności: 

a) architektonicznej – przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu                 

i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy lub przebudowy budynków wpisanych do 

rejestru zabytków; do projektowania bez ograniczeń (co najmniej jedna osoba); 

b) konstrukcyjno-budowlanej - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu 

i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy lub przebudowy.; do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń ( co najmniej jedna osoba) 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; 

d) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych; 

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
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Podstawa prawna: - lit. a) – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.); 

- lit. b) - f) –art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.           

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623ze zmianami). 

3) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze      

w specjalności: 

a) architektonicznej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie 

w kierowaniu budową, w tym doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty w zakresie budowy 

lub przebudowy budynków  

b) konstrukcyjno-budowlanej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie 

doświadczenie w kierowaniu budową, w tym doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty      

w zakresie budowy lub przebudowy budynków  

c) drogowej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie               

w kierowaniu robotami budowlanymi; 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – przy czym osoba ta musi 

posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi; 

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – przy czym osoba ta musi 

posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi; 

f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – przy 

czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi; 

podstawa prawna lit. a)-g) – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 

5.5.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

A. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. muszą zostać spełnione przez 

wykonawców łącznie. 

B. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                    

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi 

zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 

5.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do 

badania i oceny. 

5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni               

z postępowania. 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ustawy. 
 
6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

A. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3) 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy  – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany 

przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty: 

A. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy         

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
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dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały 

wykonane należycie (wg załącznika nr 4). 

B. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy        

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju            

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg załącznika 

nr 5). 

C. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr6). 

D. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 100 000 zł 

6.3. Dowodami, o których mowa w pkt. 6.2. są: 
6.3.1. Poświadczenie, 

6.3.2. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.1. 

6.4. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 6.3.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie ich zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz.U.2013.231 ). 
6.5. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie,        

o którym mowa w pkt. 6.2.B zostały wykonane jest Zamawiający, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.3 

6.6. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące 

dokumenty: 

A. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 8). 

B. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wg załącznika nr 9). 

C. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

D. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 
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E. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 

ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

F. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 

ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

6.8. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce 

zamieszkana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń - zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 

A. Pkt. 6.7. B, 6.7.C, 6.7.D. i 6.7.F. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż              
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B. Pkt. 6.7.E – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

6.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w: 

A. Pkt. 6.9.A.1, 6.9.A.3, 6.9.B. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

B. Pkt. 6.9.A.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

6.11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10. 

6.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wymagane w pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10. winien złożyć każdy wykonawca. 

6.13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1.A. oraz 

dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6. winny być składane w formie oryginału. 

6.14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10. winny być składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie 

winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 
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6.15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.11., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty. 

6.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

wymagane w pkt. 6.1. oraz dokumenty wymagane w pkt. 6.2. oraz 6.6. winny być złożone 

wspólnie przez wykonawców. 

6.19. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 
dokumentów dotyczących w szczególności: 

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6.20. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  

6.20.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ). 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiającego. 

 
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów           

i oświadczeń wymienionych w punktach: 6.1.A., 6.2.A.-D., 6.3., 6.4.A.,  

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: 

- za pomocą telefaksu na nr (083) 344 41 17 w.329 

- drogą elektroniczną na e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl 

- pisemnie na adres – Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Roskosz 23, 21-500 

Biała Podlaska 

7.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

zamawiającego nie później niż do upływu połowy terminu na składanie ofert. 

7.4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
A. W zakresie przedmiotu zamówienia: Mariusz Filipiuk _ Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy  

B. W zakresie procedury: Marcin Szydłowski 

7.5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja  

istotnych warunków zamówienia: http://www.eckiw-roskosz.ohp.pl w zakładce ogłoszenia. Na 

stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień 
publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 
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8. Wymagania dotyczące wadium 
8.1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 

20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych,  00/100 zł), 

8.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z późn. zm.). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem „Wadium na  Opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz budowa (przeniesienie budynków drewnianych)  „Pracowni 
Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy 
 

 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy 

złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 

23, 21-500 Biała Podlaska w budynku Dworku, w księgowości, przed upływem terminu składania 

ofert. 

8.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod 

warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 

A. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 

46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych; 

B. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

8.6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień 
publicznych, a w szczególności: 

A. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 

46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych; 

B. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres 

związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści 

dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie 

wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym 

wspólną ofertę. 
 

9. Termin związania ofertą. 
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę 

sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 
10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.  

10.3.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w 
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przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu dokumenty i 

oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.  

10.4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 

nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie 

imienia i nazwiska podpisującego. 

10.5.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

upoważnionej. 

10.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
10.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:  

A. Zaadresowana na adres: 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy 
Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska 
B. Oznakowana: 

OFERTA NA 
 Pozyskanie i budowa (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby 
„Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I 
 
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 
C. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

10.8. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:  

A. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

B. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 10) - w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną.  
C. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom (wg załącznika nr 11) w przypadku powierzenia przez wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcom. 

D. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki 

cywilnej). 

E. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z 

odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.  

10.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.8.D i 10.8.E powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające 

pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 

rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

10.10. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, 

ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz 

ponumerowanie wszystkich stron oferty.  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1.Oferty należy składać w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 

Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska w budynku Dworku w księgowości. 

11.2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11.10.2013 
r. do godz. 1100 

 na adres wskazany, w pkt. 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową czy kurierską. 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w 

budynku Dworu w Sali konferencyjnej 11.10.2013r. o godz. 1115  
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12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w 

tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT) w 

szczególności: 

A. koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, koszty sprawowania nadzorów 

autorskich, koszty materiałów i wybudowania zaprojektowanego obiektów wraz z przyłączami, 

koszty opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych i wykazu scalonych elementów prac, 

koszty sporządzenia dokumentu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty wynikające z umowy 

i z programu funkcjonalno-użytkowego, 

B. koszty pozyskania oraz aktualizacji warunków technicznych, decyzji i wszelkich uzgodnień 
branżowych dotyczących dokumentacji projektowej, dokonanych z użytkownikami i właścicielami 

infrastruktury technicznej, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,  
C. wszystkie ewentualne koszty badania stanu technicznego wcześniej wykonanych etapów budowy, 

D. ryzyko każdego rodzaju, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w 

umowie oraz w stanowiącej element dokumentacji przetargowej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz jej załącznikach, 

E. koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, 

dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

F. koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 

G. koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, obejmującą także 

inwentaryzację organizacji ruchu, 

H. koszty ubezpieczenia całości przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia placu budowy od 

wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, zdarzeń 
oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz 

wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od kradzieży, 

ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami, 

I. koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

J. koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty 

oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

K. koszty przywrócenia (uporządkowania) terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu 

pierwotnego.., 

L. koszty wynikające z udzielonej gwarancji,  

Ł. Oraz koszty nadzorów autorskich. 

M. wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami 

technicznymi oraz sztuką budowlaną. 
12.2. Cena ryczałtowa musi ponadto obejmować obowiązujące w Polsce podatki (w tym podatek VAT 

w wysokości 23 % zgodnie przepisem art. 19 pkt. 5 ustawy z dnia 26.11.2010 r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. z 2010 r., nr 238 poz. 1578 – 

dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

12.3. Cenę ofertową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę ofertową brutto należy umieścić w 

formularzu według załączonego druku – załącznik nr 10.  

12.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

13. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposobu 
oceny ofert. 

13.1. Oferowana cena – 100 %. 
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13.2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą 
oceniani wg następującego wzoru: 

 

Najniższa cena 

------------------------- × 100 pkt. × waga kryterium 

Cena badanej oferty 

 

13.3. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.  

13.4. Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

A. Przedłożyć przed podpisaniem umowy: 

1) dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w 

przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna. 

2) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

 

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:  

A.   pieniądzu; 

B. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

C. gwarancjach bankowych; 

D. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

E. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa Pracowni Ginących zawodów”. 
15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin 

jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną 
umową, a w szczególności: 

A. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą 
termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący: 

1) okres przewidziany umową na potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz 

sprawdzenie prawidłowości ich wykonania, tj. 20 dni; 

2) okres przewidziany umową na powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie czynności 

odbiorowych, tj. 14 dni; 

3) okres przewidziany umową na dokonanie przez komisję odbiorową odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, tj. 20 dni. 
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4) okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, tj. 30 dni. 

B) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą 
termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady nie krótszy niż okres rękojmi. 

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia  

Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska w budynku 

Dworku, w księgowości  przed podpisaniem umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania    
o udzielenie zamówienia. 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy. 

17.2. Odwołanie. 

A. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

B. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

C. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

D. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

E. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

F. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się w terminie 10 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.3. Skarga do sądu. 

A. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

B. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

C. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

D. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
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wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

E. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

W załączeniu: 
1. Program funkcjonalno użytkowy. 

2. Wzór umowy. 

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wzór wykazu usług. 

5. Wzór wykazu robót budowlanych. 

6. Wzór oświadczenia o osobach które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia. 

7. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

8. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

9. Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy – dotyczy osób fizycznych. 

10. Wzór formularza ofertowego. 

11. Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

 

 

Zatwierdził    
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

.  

Roskosz. 26.09.2013r 


