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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

POWIAT OPOLSKI  

ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

ul. 1 Maja 29 
45-068 Opole 

 

NUMER  SPRAWY: AG.272.17.2020 

 
TRYB UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA: 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

o wartości poniżej 5 350 000 euro 

      
 Działając zgodnie z art.39 Ustawy Zamawiający w trybie przetargu 

nieograniczonego zaprasza do złożenia oferty na: 
 

NAZWA ZADANIA 
NADANA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 
„Budowa domu dziecka wraz z parkingiem i niezbędną 

infrastrukturą” – w formie zaprojektuj i wybuduj 

 
PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 
(WSPÓLNY 
SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ): 

 
CPV:  

71220000 – 6  Usługi projektowania architektonicznego 
71320000 – 7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71221000 – 3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
45400000 – 1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych  
45000000 – 7   Roboty budowlane 
45210000 – 2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000 – 0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000 – 9   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45310000 – 3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45232460 – 4   Roboty sanitarne 
45233140 – 2   Roboty drogowe 

       
OFERTA 

CZĘŚCIOWA: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 OFERTA 

WARIANTOWA: 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

Zatwierdził: 

                                                                       ............................................................ 

(pieczęć i podpis) 

Opole, dnia 30.12.2020r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Nazwa: Powiat Opolski  
Adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 
REGON: 531412585 
NIP: 754-30-23-121 
Telefon: 77 54 15 101; Faks: 77 54 15 103 
Adres strony internetowej: www.bip.powiatopolski.pl 

E-mail: zamowienia@powiatopolski.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałki: 7:30 – 17:00, wtorki – czwartki: 7:30 – 
15:30, piątki: 7:30 – 14:00. 
 

II. Oznaczenie postępowania. 
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, nosi nazwę „Budowa domu 

dziecka wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą” – w formie 
zaprojektuj i wybuduj i oznaczone jest znakiem:  AG.272.17.2020. 

2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we 
wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

                                                         

III.  Tryb postępowania. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), 
zwanej dalej w skrócie “ustawą Pzp” lub “Ustawą”. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 91a – 91e ustawy Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wskazaną w art. 24aa ustawy Pzp – 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy Domu 
Dziecka oraz wykonanie robót budowlanych w związku z budową Domu Dziecka – 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Gminie Prószków na działce nr 1125/7 
k.m. 8, jedn. ew. Prószków Miasto. Teren objęty opracowaniem w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Prószków (Uchwała nr XL/368/2018 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r.) jest oznaczony symbolem 2MN/U – 
tereny mieszkaniowe i usług. 
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W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie i wykonanie budynku 
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej tj. Domu Dziecka na terenie Gminy Prószków 
biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania zawarte w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym („PFU”). 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom obiekt w celu dokonania wizji 
lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 77 54 15 113 lub  
77 54 15 110).  

4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 
 
71220000 – 6  Usługi projektowania architektonicznego 
71320000 – 7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71221000 – 3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
45400000 – 1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych  
45000000 – 7  Roboty budowlane 
45210000 – 2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000 – 0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000 – 9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45310000 – 3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45232460 – 4  Roboty sanitarne 
45233140 – 2  Roboty drogowe 
 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6-7 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

V.  Termin realizacji zamówienia 
 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 23.12.2021r. 

 

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

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
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a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane 
polegające na wykonaniu budynków w technologii murowanej i/lub modułowej 
i/lub prefabrykatów, każdy budynek o powierzchni nie mniej niż 800m2 i 
kubaturze nie mniejszej niż 2000m3, wraz z zagospodarowaniem terenu, w 
tym co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu 
ww. budynku, 

b) skierował min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie 
pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą minimum 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub 
robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

c) skierował min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie 
pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji sanitarnych i urządzeń wentylacyjnych, posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności i 
posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu 
funkcji kierownika robót w tej specjalności, 

d) skierował min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie 
pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności i posiadającą minimum 
2-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w 
tej specjalności. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust 2 Ustawy PZP 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

VII.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 
 

Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt  
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 
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oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w ww. oświadczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie potwierdza 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. 

2. ZGODNIE Z ART. 24AA UST. 1 P.Z.P. ZAMAWIAJĄCY NAJPIERW DOKONA 
OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA 
ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
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 oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia wymienionych w Rozdziale VIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 

1)  Wykaz robót budowlanych, z którego będzie wynikało spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu postawionego w pkt VI.2a. niniejszej SIWZ (załącznik  
nr 6). Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że 
wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie i w wymaganym 
terminie. 

2) Wykaz osób, z którego będzie wynikało spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w pkt VI.2b-d 
niniejszej SIWZ (załącznik nr 7) wraz z dokumentami  potwierdzającymi 
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie tych osób. 

3)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca 
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które 
określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego  podmiotu, przez Wykonawcę,  przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu podano w załączniku nr 3 do SIWZ. 
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający zażąda: 
1) Odpisu 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 do wykluczenia ma podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej lub informację (zał. nr 5), że nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej.  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i 
oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ w zakresie, w którym wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w Rozdziale VIII 
pkt 4 SIWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

 
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w cz. VIII pkt 4 SIWZ. 

 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VIII pkt 4 
ppkt 1 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w cz. 
VIII pkt 4 ppkt 1 SIWZ, dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że 
a) składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
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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 - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące okresu 
ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

4) Wykonawca   mający   siedzibę   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w cz. VIII pkt 4 ppkt 
1, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 7 ppkt 1, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące okresu ważności tego 
dokumentu stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści 
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

8. Dokumenty, które składają się na ofertę. 
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) 
lub nieczytelnie (z imienną pieczątką); 

2) Wypełnione oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile 

nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 
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9. Forma składania dokumentów: 
1) Oferty (wraz z załącznikami) oraz oświadczenia składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, w oryginale, podpisane w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu np. czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie - z imienną 
pieczątką. 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego będzie 

4) udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak 
wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów,  gdy  złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

7) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 
27 lipca 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a P.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. 
rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zd. 1, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
 

IX.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku 
polskim, w formie pisemnej. 
 

2. Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed 
upływem terminu, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej strony, 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca przyjmując 
dokument nie potrwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostateczne 
udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z 
urządzenia telefaksu, poczty elektronicznej. 
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3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowany 
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego 
na podstawie art, 26 ust. 2f, 3, 3a i 4 P.z.p., przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta 
do adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został niezwłocznie 
dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę. 

 

5. Zamawiający przekazuje informacje i oświadczenia związane z postępowaniem 
wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców oraz wyłącznie z nim 
prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. 

6. Korespondencję należy kierować: 
1) Pisemną na adres: Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 
2) Faksem na nr: 77 54 15 103 
3) Elektroniczną na adres: zamowienia@powiatopolski.pl 

7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego 
(www.bip.powiatopolski.pl) i zapoznawania się z publikowanymi na niej 
informacjami dotyczącymi niniejszego postępowania. 

8. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 P.z.p. udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na  
stronie internetowej Zamawiającego, a jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 P.z.p. 

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 
dotyczących zamówienia są: 

1) W kwestiach formalnych: Hanna Siuta 
2) W kwestiach merytorycznych: Natalia Mróz – Złoty, Wacław Lewandowski. 

 
 
 

X.  Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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XI.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, na czas 
niezbędny do zawarcia umowy. 

 
XII.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz  
z oświadczeniami (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione  
w rozdziale XII pkt 4: 

4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami z rozdziału VIII pkt. 8; 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa  
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania 
za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych 
wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 
upoważniony. W przypadku pełnomocnictw substytucyjnych (kolejnych) należy 
dołączyć pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne. 

4) Dane teleadresowe Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10  
do SIWZ. 

5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
(stanowią one załączniki do niniejszej SIWZ), powinny być sporządzone zgodnie  
z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone trwałą techniką  
w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 
treści.  

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść 
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści 
oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane  
lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 3. powinny być złożone  
w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. 
Pełnomocnictwa dołączone do oferty zgodnie z rozdz. XII pkt. 4.2 i/lub XII pkt 4.3 
powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza. 
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9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

nazwę „Budowa domu dziecka wraz z parkingiem i niezbędną 
infrastrukturą” – w formie zaprojektuj i wybuduj  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 14/01/2021 r., godz. 12:00 

 

11. Wymagania określone w pkt 9 - 10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem 
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 14/01/2021 r. do godz. 

11:30 w siedzibie Zamawiającego  - Powiat Opolski, 45-068 Opole,  
ul 1 Maja 29. 
 

2) Ze względu na ograniczony dostęp do urzędu osoby składające oferty 
osobiście proszone są o zgłoszenie się do Strefy II Obsługi Klienta 
znajdującej się od strony ul. Reymonta 51. 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14/01/2021 r. o godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy  
ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 
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2) Osoby chcące wziąć udział w publicznym otwarciu ofert proszone są 

o zgłoszenie się pod bramą wjazdową znajdującą się obok wejścia 
do budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy  
ul. Reymonta 51. Pracownik Zamawiającego, na 5 minut przed 
terminem otwarcia ofert, wprowadzi wszystkich chętnych na teren 
urzędu. 
 

3. Otwarcie ofert. 
1) Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale 

XIII.2. Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofercie. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej  protokół z otwarcia ofert. 

 

XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę oferty, która będzie uwzględniać wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym również cła, podatki, ewentualne rabaty i upusty. Cena 
określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom, a w 
przypadku oferty wybranej - cena ofertowa będzie ryczałtową ceną umowną. 

2. W Formularzu Oferty Wykonawca wpisze cenę oferty brutto w wartościach 
liczbowych i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tj. groszy – 
wartości zerowe groszy należy wpisać w formie liczbowej „  ,00” , a słownie 
„00/100”). 

3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.  

 
XV.  Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę 
punktów w następujących kryteriach: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 60 % 
2. Gwarancja na wykonane roboty 40 % 

 
 

Opis sposobu oceny ofert. 
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1) C - Kryterium ceny ofertowej – wartość punktowa 60 % 
(1%=1 pkt) 

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

     cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert 

C = -------------------------------------------------------------------  x 100 x 60 %  

                                  cena brutto ocenianej oferty    

 

 
2) G - Kryterium czasu gwarancji na wykonane roboty budowalne i zabudowane 

materiały (w pełnych latach tj. 3,4,5) – wartość punktowa 40 % (1%=1 pkt) 

 Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

      gwarancja oferty ocenianej nieodrzuconej  

      G=   -------------------------------------------------------------------  x 100 x 40 %  

                                gwarancja maksymalna  

UWAGA: 

� MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty 
budowalne i zabudowane materiały wynosi 3 lata. W przypadku podania przez 
Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) 
gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ. 
 

� MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane i zabudowane materiały do oceny 
ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat do 
oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy 
okres (5 lat) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 

 

Gwarancję należy liczyć od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy  
z wyjątkiem urządzeń lub materiałów na które producenci udzielili dłuższy okres 
gwarancji niż wskazany w ofercie – obowiązuje gwarancja producenta.  

 

Gwarancja producenta nie jest brana pod uwagę do wyliczenia „kryterium czasu 
gwarancji na wykonane roboty budowalne i zabudowane materiały”. 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Całkowita liczba punktów = C + G 

 

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże 
Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające 
informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p. oraz udostępni na 
stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 P.z.p. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Po spełnieniu 
przesłanek, o których mowa w art. 94 ust, 2 P.z.p., Zamawiający może zawrzeć 
umowę przed upływem ww. terminów. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie 
określonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku zawierania  umowy  przez  osobę/osoby  inną/e  niż  umocowaną/e 
do reprezentowania Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze lub jeżeli jej/ich 
umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymagane jest 
złożenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy. 

5. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 8 do 
SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez 
Wykonawcę. 

6. W przypadku powierzenia prac podwykonawcom, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca  podał  nazwy  albo  imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji zamówienia, 
a  także   przekazuje   informacje   na   temat   nowych   podwykonawców,   którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, tzw, umowę 
konsorcjum, która w swojej treści powinna zawierać między innymi następujące 
postanowienia: 

1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 
z Zamawiającym powiększony o okres gwarancji i rękojmi, 

2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
3) wytypowanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego do wystawiania 

faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego 
i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji, 

4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 
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5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji i rękojmi, 

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 
ust.1 P.z.p. 

9. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r., poz. 2191), Wykonawca może 
wystawiać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne na skrzynkę 
Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod adresem 
efaktura.gov.pl 

 

Dane skrzynki PEPPOL Zamawiającego na PEF: 

nazwa/skrócona nazwa: Powiat Opolski 

typ numeru PEPPOL: NIP 

numer PEPPOL: 7543023121 

 

10. Numer rachunku bankowego Wykonawcy przedstawiony na fakturze VAT powinien 
być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie 
internetowej Ministra Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka) – Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004r. (t.j. 
Dz.U. z 2018r., poz. 2174) oraz Ordynacja podatkowa z dn. 29.09.1997r. (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz. 900). Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem 
przelewu bankowego na rzecz Wykonawcy zostanie przeprowadzona kontrola 
numeru rachunku bankowego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z mechanizmu podzielonej 
płatności dotyczącej podatku VAT. 

 
 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1. Wykonawca  jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto zgodnie z § 15 ust. 2 wzoru umowy. 

 

XVIII. Informacja w sprawie postanowień umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do 
SIWZ. 

2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin 
podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,  
Zamawiający będzie mógł 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. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie tylko w 
przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
przypadku : 
1) zmiany terminu spowodowanej: 

a) wydłużeniem czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - o okres tego opóźnienia, 

b) napotkaniem na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, 
warunków fizycznych, mających wpływ na wydłużenie procesu 
inwestycyjnego, m.in. dotyczących prac (badań) archeologiczno-
architektonicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie 
robót - o okres tego opóźnienia, przestoju, 

c) zmianą robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi 
wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania 
skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, 
obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych 
okoliczności mających związek z przedmiotem umowy – o okres tego 
przestoju, 

d) zmianą zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót 
dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu 
zakończenia robót, termin wykonania robót zostanie wydłużony o taka liczbę 
dni niezbędną do wykonania robót, która zostanie uznana za uzasadnioną i 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

e) udokumentowanymi (w szczególności wyciągami z IMiGW) warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych, co 
zostało wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy. i 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sytuacja ta może być uwzględniona jeżeli przestoje w okresie 
listopad-luty będą dłuższe niż łącznie 30 dni. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas rzeczywistego 
przestoju z przyczyn wskazanych powyżej. 

f) zaistniała siła wyższa, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem 
zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, tj. zdarzeniem będącym 
działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach (powodzie, pożary, 
wyładowania elektryczne w czasie burzy, trąby powietrzne, trzęsienie ziemi, 
powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń.), zdarzeniem nadzwyczajnym w 
postaci zaburzeń życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki krajowe, 
rewolty), aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (wywłaszczenie, 
embargo informacyjne lub towarowe.), przy czym chodzi tu w szczególności o 
niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej, o taką ilość 
dni w której zaistniały zdarzenia uniemożliwiające terminową realizację 
umowy, 

g) wystąpiły okoliczności związane z  COVID-19 zagrażające należytemu 
wykonaniu niniejszej umowy - wskazane w przepisach ustawy z dnia 2 marca 
2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. 
zm.) (w szczególności art.15 r) i innych przepisach prawa związanych z 
COVID-19 - a mające wpływ na termin realizacji zamówienia,  możliwa jest 
zmiana terminu realizacji zamówienia (bądź w okresie obowiązywania ww. 
przepisów - możliwe jest też czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej 
części) tylko o taką ilość dni jaka jest niezbędna do usunięcia skutków ww. 
okoliczności i wykonania robót. 

2) zmiany wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych § 8 umowy. 
3) zmiana osób: 

a) zmiany kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez 
Prawo budowlane  i  na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba 
(osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała 
wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli 
zmiana nie dotyczy warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ  - 
nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest 
pisemne poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem. 

b) zmiany inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo 
budowlane w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. Zmiana nie 
wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest 
pisemne poinformowanie Wykonawcy. 

4) zmiany formy zabezpieczenia: 
a)  na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod 

warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wartości, 

b) przez Zamawiającego zgodnie z §15 ust.6 umowy. 
5) zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie niewskazanym w ofercie, zmiana 

lub  rezygnacja z podwykonawcy: 
a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust.1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia – wprowadzenie zmiany poprzez 
aneksowanie umowy. 

b) zgodnie z zapisami umowy w §7. 
6) wykonania robót zamiennych przy zachowaniu poniższych warunków: 

a) Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza 
przedmiot umowy, z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – 
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w 
opisie przedmiotu zamówienia i/lub PFU, których nie dało się wcześniej 
przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na 
podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów 
realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie 
mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą 
prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót. 

b) realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu 
konieczności robót zamiennych” sporządzonego przez Wykonawcę i 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez 
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Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, 
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, 
określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a 
wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. 

c) w przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót 
podlegających zamianie – wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy 
ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. 

 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za 

zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 

XIX. Informacja dotycząca kosztów udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje na poczet wykonania zamówienia udzielenia zaliczek, 
o których mowa w art. 151a P.z.p. 
 

XX. Informacja dotycząca podwykonawców. 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 

2. Na podstawie art. 36b ust. 1 P.z.p. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w załączniku nr 4 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez 
podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana 
przez Wykonawcę, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 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. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o odpowiedzialności karnej. 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub mieli interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ww. ustawy. 

2. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie 
publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne 
dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna 
określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego. 
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3. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu 
na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji 
mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny 
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w 
związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne 
okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu 
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność 
karna z art. 305 Kodeksu Karnego. 

XXII. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych 
osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej 
„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opolski z siedzibą w 
Opolu, ul. 1 Maja 29 w Opolu. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą 
Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator 
je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO); 

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO); 

c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) jub wyraźną zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO); 

d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) 
RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator 
zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów 
prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora 
w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług 
informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, 
pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 
RODO. 
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6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim 
administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od 
Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego 
zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z 
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w 
szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i 
dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed 
Pani/Pana roszczeniami wobec administratora. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest: 

a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje 
koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan 
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego; 

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim 
przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne 
ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym 
wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy; 

c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, 
jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany 
do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy; 

d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana 
pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego 
obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora 
żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

XXIII. Wykaz załączników do SIWZ: 

1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania 

i przesłanek wykluczenia z postępowania. 
3. Zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 
4. Wykaz  podwykonawców  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia. 
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5. Oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej 
samej grupy kapitałowej. 

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych z poświadczeniem. 
7. Wykaz osób  
8. Wzór umowy. 
9. Opis przedmiotu zamówienia. 
10. Dane Wykonawcy. 


