
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5; 09-541 Pacyna  

NIP 971-02-99-734, REGON 000294935 

e-mail: sekretariat@pdps-czarnow.eu 

adres strony internetowej (URL): www.pdps-czarnow.eu/bip/ 

Tel/fax.. 024 285 80 02, 24 285 86 29 

nr zamówienia 3421.1.2017 

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

5225000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

http://www.pdps-czarnow.eu/bip/ 

 

IV.ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5; 09-541 Pacyna.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od 

daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 50 zł. 

 

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA: 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Roboty remontowe i budowlane obiektów 

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, w tym: 

Część I – Roboty remontowe budynku Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie przy  

ul. 3-go Maja 47B; 09-500 Gostynie – filia PDPS Czarnów. Zakres robót: 

-  wymiana/naprawa obróbek blacharskich  

-  wymiana/naprawa/uszczelnienie pokrycia dachu blachodachówką  

-  malowanie elewacji farbą silikatową      

UWAGA: 

Z uwagi na fakt, że nie wykonano odkrywek dachu, rozliczenie z wykonawcą robót 

będzie dokonywane w formie potwierdzonego przez inwestora obmiaru danego 

asortymentu robót i cen jednostkowych elementów robót przyjętych w kosztorysie 

ofertowym i zatwierdzonych przez inwestora 

                                                                            

Część II - Wykonanie nawierzchni z polbruku na terenie Domu Pomocy Społecznej  

w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B; 09-500 Gostynin – filia PDPS Czarnów. 

UWAGA: 

Kostka betonowa „POLBRUK” i obrzeża betonowe – materiał Inwestora 

 

Części III - Wykonanie nawierzchni z polbruku na terenie Domu Pomocy Społecznej  



w Czarnowie; 09-541 Pacyna. 

UWAGA: 

Kostka betonowa „POLBRUK” i obrzeża betonowe – materiał Inwestora 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Część I:  główna  45000000-7 Roboty budowlane 

45 110000 – 1  Roboty demontażowe  

45 261210 -  9 Pokrycie dachu blachą (blachodachówką)  

45 442100 – 8  Roboty malarskie  

        Część  II i III:  45200000-9 Roboty budowlane betonowe (nawierzchnia parkingu) 

 

Wartość: poniżej 5 225 000 euro. 

 

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA UMOWY:  

Część I do 30.11.2017  

Część II do 30.11.2017 

Części III do 30.11.2017 

 

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAW WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 

9.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia za sumę gwarancyjną co 

najmniej: 

Dla części I -  150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

Dla części II – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), 

Dla części III – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

3) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

3.1.) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co 

najmniej 3 zadania odpowiadające zakresem robót i wartością stanowiącą 

przedmiot zamówienia.  Wymagany jest wykaz robót z podaniem ich wartości, 



przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączenie dokumentu 

potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

3.2.) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do stanowisk, 

jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem: 

1. Kierownik budowy – 1 osoba 

Osoba wskazana w pkt. 1 winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a 

więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1946 ze zm.). 

Osobami (kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, 

zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w 

szczególności przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

9.2. Zamawiający,  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  12  ustawy  Pzp,  wyklucza  z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

9.3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli 

zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt. 13-23. 

9.4.Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp 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 2016 r. poz. 1574 ze zm.) 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 2016 r. poz. 2171 ze zm.); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie  



wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3) na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 4 Pzp, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 

oraz16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy 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. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

10.1. Do  oferty  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  następujące 

oświadczenia  stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie  wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  - 

składane   na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 1 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2. 

10.2. Zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  Pzp  wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których  mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3. 

10.3. Inne dokumenty (dołączane do oferty) 

1)   Pełnomocnictwo  (oryginał)   osoby   lub   osób   podpisujących   ofertę   -   jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 

2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 

10.4. Oferta wspólna 

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą 

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do 



zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem 

postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 

podpisanym  przez  pozostałych  przedsiębiorców  lub  ich  uprawnionych 

przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład 

konsorcjum  lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 

wykonawcy i spełniać następujące wymagania: 

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się 

na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w nagłówku 

oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp. 

b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2) oraz Oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do 

składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. 

10.5. Forma dokumentów 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane 

na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 1 oraz oświadczenie wykonawcy 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 

ustawy Pzp składane jest w oryginale. 

2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ) składane jest w oryginale . 

4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem.   Poświadczenia   „za   zgodność   z 

oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 

złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: 

10.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ – 

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia za sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

10.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.3.1. SIWZ – 

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie w okresie pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorów z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – 

załącznik nr 4 (Doświadczenie Wykonawcy). 

10.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.3.2. SIWZ – 

wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami – załącznik nr 5 (Wykaz osób), 

10.6.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego,   że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.6.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.6.6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 

pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

10.6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6.4 – 7.6.6  

SIWZ 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. Dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 



- 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. 

Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

10.6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 

7.6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

10.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w 7.6 jeżeli wskaże dostępność 

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.). W takim 

przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie 

art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 687 ze zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). 

10.8. 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. 

Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonaniu zamówienia 

(oryginał). 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22a  ustawy  

Pzp polega na zasobach innych podmiotów, 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, żąda 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 

 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

11.2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną na adres: pdpsczarnow@onet.eu 

Zamawiający prosi  o  przekazywanie pytań drogą elektroniczną  również  w  wersji 

edytowalnej. 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3. Dla  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w  tym  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw 

wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów 

składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

zastrzeżona jest forma pisemna. 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.5. Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

11.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 4. 

11.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

www.bip.pdps-czarnow.eu bez ujawniania źródła zapytania. 

11.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.bip.pdps-czarnow.eu  

11.9. Jeżeli  w   wyniku  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert I 

informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej: www.bip.pdps-

czarnow.eu 



11.10.Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPREWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

OFERENTAMI 

Upoważnionym do udzielania wyjaśnień jest: Bogdan Bogdziński 

 

XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości:  

- dla Części I: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych), 

- dla Części II: 650,00 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), 

- dla Części III: 850,00 złotych (słownie osiemset pięćdziesiąt złotych), 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert . 

 

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godz. 10
00

 w sekretariacie 

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5; 09-541 Pacyna. Otwarcie 

ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2017 r. o godzinie 10
15

. 

 

XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Cena - 60 % - brutto do zapłaty, 

Gwarancja powyżej 36 miesięcy - 40%  

 

XVII. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

XVIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ 

ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 

SYSTEMU ZAKUPÓW: 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI EKEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM 

STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONE AUKCJA 

ELEKTRONICZNA: 

Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

 

 



XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w 

trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp w wysokości do 20% 

wartości realizowanego zamówienia. 

 

 

 

 

Dyrektor 

mgr Rafał Cicholc 

 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:  2017-03-23 

 

 


