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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZADANIA PN:
„Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkól
Technicznych i Artystycznych w Lesku”.

Zamawiający:
Powiat Leski
Rynek 1
38-600 Lesko
tel. 13 469 7124
faks 13 469 7130

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:

……………………………………………..
Lesko, 05.10.2020 r.
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Nazwa i adres Zamawiającego.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Kody CPV
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia z postępowania
Wykaz oświadczeń lub dokumentach, potwierdzających spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Termin związania ofertą.
Wymagania dotyczące wadium
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami
Opis sposobu przygotowania ofert
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w
sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy lub dokumentów, z podaniem adresu poczty
elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Wykaz załączników.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Leski,
Rynek 1, 38-600 Lesko
tel. 13 469 7124, faks 13 469 7130
strona internetowa: www.powiat-leski.pl
strona zamieszczenia SIWZ: www.bip.powiat-leski.pl
e-mail: zp@powiat-leski.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a
następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych fundamentów
ścian budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku. Budynek zlokalizowany jest w Lesku
Aleje Jana Pawła II 18a, na działce o nr ewid. 1368/50.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
Zakres zamówienia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne i zabezpieczające
- uzupełnienie tynków
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-bitumicznej
- wykonanie izolacji cieplnej z sytroduru,
- wykonanie izolacji z membrany EPDM
- wykonanie izolacji z foli kubełkowej
- wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w przedmiarze robót (załącznik nr 7 do
SIWZ) zakres prowadzonych prac powinien być zgodny z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ). Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 7 do
SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia i
podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem
zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia maja jedynie zobrazować skale robót i pomóc
wykonawcom w oszacowaniu kosztów.
4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych objętych zakresem zamówienia w tym
operatorów sprzętu - jeżeli w przypadku wykonawcy lub podwykonawcy wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (obowiązek zatrudnienia na
umowę o pracę nie dotyczy np. rozliczania się w formie podwykonawstwa z konkretnymi osobami
wykonującymi wskazane czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej).
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady
dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku
przez zamawiającego zawarto w § 12 wzoru umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).

4. KODY CPV
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.32.10.00-3 Izolacje cieplne
45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne
45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
ostateczny termin realizacji do 19 grudnia 2020 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu:
1.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w pkt
2.1 i 22. Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełnienia warunków dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący
wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej zostaną ocenieni wykonawcy, którzy, wykażą:
2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, w zakresie
wykonania izolacji cieplnej lub przeciwwilgociowej ścian budynku o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł. brutto.
UWAGA:
a. Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w złożonym wykazie robót należy podać
wartość robót w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu.
b. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z
zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot
udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w
postępowaniu.
c. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia
umów o ich wykonanie.
2.2 dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która
będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy.
UWAGA:
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem
państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), którą przedstawi
Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 muszą zostać spełniony przez
wykonawców łącznie;
3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany
przez każdego z wykonawców.
4. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
badania i oceny.

5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani
złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
5.1. Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert
(tylko wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza):
5.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
5.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5 lub dokumentów, o których
mowa w sekcji 5.2. i 5.3., lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 5.2. i 5.3. na
wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust.
2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył
dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla
zamawiającego i potwierdził ich aktualność - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w
pkt 5.1. w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokumenty wskazane w sekcji 5.2 i 5.3. powinny być aktualne na
dzień ich złożenia.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Oświadczenie wskazane w sekcji 5.1 składa się w formie oryginału.
11. Dokumenty wskazane w sekcji 5.2 i 5.3 składa się w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
12. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z
postępowania.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. PODSTAWA WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23
2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, ustawy p.z.p,
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.
3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
4) Zamawiający przewiduje wykluczenia w trybie art. 24 ust. 5 ustawy
5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
8. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1.W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
następujące oświadczenia:
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2a do SIWZ
2) nie podlega wykluczeniu Załącznik Nr 2b do SIWZ
2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz
z Ofertą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego
z nich odrębnie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
ust. 1.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację, że wobec
podwykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania w oświadczeniu o którym mowa
w ust. 1.
5. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 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.. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi (Załącznik Nr
3 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez
każdego z nich odrębnie).
6. UWAGA: Oświadczenia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. nie należy składać wraz z ofertą
(ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie
wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie).
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdy etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24 aa p.z.p. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert ,a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Po badaniu ofert pod katem spełnienia przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń
dotyczących spełnienia warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. składa następujące oświadczenia i dokumenty:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu należy złożyć
następujące dokumenty:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z
nich odrębnie).
UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentów będzie obligowało wyłącznie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. 8 ptk. 9 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; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) 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 rozdz. 8 pkt. 9 SIWZ (powyżej) 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. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
c) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale. 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. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych na wezwanie Zamawiającego
jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 346 ze zm.)
W tym celu zaleca się aby Wykonawca na Wezwanie zamawiającego przesyła w trybie art. 26 ust.2
ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty
będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego oraz
potwierdziła ich aktualność – w celu umożliwienia ich identyfikacji.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawcy ustalają cenę za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia (w tym z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw
autorskich zależnych, badań, opłat, podatków, kosztów wynikających z udzielonej gwarancji,
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) oraz po uwzględnieniu wszystkich
opustów, rabatów, zniżek itp. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę jednostkową netto
i brutto. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza oferty
(stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien
sporządzić Wykonawca na podstawie pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres
realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Wszystkie zawarte w ofercie ceny wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych
6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:
„Cena brutto oferty (C)”
– waga 60%
„Wydłużenie okresu gwarancji (G)” – waga 40 %
Oferty będą oceniane w następujący sposób:
1. Cena brutto (C) - 60 %
Kryterium CENA („C”)
Co = ( Con : Cob ) x 60
Gdzie
Co – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
Con – cena brutto oferty najtańszej
Cob – cena brutto oferty badanej

2. Wydłużenie okresu gwarancji (G)” - 40%. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów i
tak w ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji (G)” oceniane będzie wydłużenie okresu
Gwarancji na roboty budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SIWZ
(tj. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru
końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zawarty w formularzu
oferty. Wydłużenie Okresu Gwarancji na roboty budowlane należy podać w miesiącach, zgodnie z
formułą wskazaną w tabeli poniżej tj. jako liczbę 6-ciu miesięcy lub ich krotność. W przypadku
zaoferowania wydłużenia Okresu Gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach
kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24 miesięczne wydłużenie Gwarancji, Jakości. Ilość miesięcy
należy podać w liczbach naturalnych (bez ułamków). W przypadku podania w formularzu oferty liczby
miesięcy z ułamkami, albo niepodania w formularzu oferty żadnej wartości liczbowej, oferta taka
otrzyma 0 (słownie: zero) punktów w tym kryterium. W przypadku podania ujemnej liczby miesięcy
oferta otrzyma zero punktów w tym kryterium.

W ramach kryterium „Okres Gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
następującego schematu:
wydłużenie okresu gwarancji o:
liczba punktów:
6 miesięcy
5 pkt
12 miesięcy
15 pkt
18 miesięcy
30 pkt
24 miesiące
40 pkt
Kryteria oceny ofert („P”)
Liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem: P = C + G
gdzie:
P- suma punktów wg przyjętych kryteriów
C- liczba punków za kryterium cena
G- liczba punktów za kryterium okres gwarancji
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Zamawiający zastrzega, że długość okresu gwarancji:
a) nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego usług i podpisania (bez
uwag) protokołu końcowego,
b) nie może być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego usług i podpisania (bez
uwag) protokołu końcowego.
4. Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli trzecia
cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół);
1) punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową
dla poszczególnych ofert;
2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów;
3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
6. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie
dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub
90 ust. 3 p.z.p.

13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKOWNAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1 Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca) e-mailem i faksem; nr faksu zamawiającego: 13 469 71
30,
– z zastrzeżeniem pkt. 3-5
3. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem e-maila i faksu nie dotyczy: ofert,
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. 8 SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
5. Wykonawca może przesyłać wszelkie wyjaśnienia, składane na wezwanie zamawiającego, przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail); adres poczty elektronicznej: zp@powiatleski.pl
14. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a). Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno prawnych) Barbara Marszał-Juryś – telefon: (13) 469 71 24 wew. 306
Wiesław Czawa – telefon: (13) 469 71 24 wew. 306
b). Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia
Barbara Marszał-Juryś – telefon: (13) 469 71 24 wew. 306
Wiesław Czawa – telefon: (13) 469 71 24 wew. 306
e-mail: zp@powiat-leski.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. od 7:00-15:00.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymogi formalne:
1.Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w
sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej.
2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA WYKONAWCY, stanowiącym
(stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza
(załącznika nr 1 do SIWZ).
3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą
maszyny do pisania.
4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się
możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi
pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści
oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia

omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek
poprawek, zmian, korekt itp.
5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez
wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub
wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych
przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną
ofertę.
7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y)
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty
pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y),
o której(ych) mowa w pkt. 7a;
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y)
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Postanowienie SIWZ, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem
substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są
dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający
pełnomocnika.
10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami SIWZ.
11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (patrz:
załącznik nr 2a i 2b do SIWZ).
12. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):
a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8 pkt 1 i 2 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie z
wymogami SIWZ (patrz: załącznik nr 2a i 2b do SIWZ);
c) dokument, o którym mowa w rozdz. 8 pkt 1 i 2 SIWZ – dotyczą rownież wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
d) pełnomocnictwo – o ile dotyczy.
13. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca,
14. Opis sposobu złożenia oferty:
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie
(opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Nazwa i adres zamawiającego oznaczona:

Oferta - Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Zespołu Szkól
Technicznych i Artystycznych w Lesku

Nie otwierać przed dniem 20 października 2020 r do godz. 10:05
Na kopercie należy dodatkowo napisać nazwę i adres wykonawcy.

16. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
17. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć /przesłać do dnia 20 października 2020 r. do godz.
10:00 (w godzinach otwarcia Starostwa Powiatowego w Lesku 700-1500 w siedzibie Zamawiającego
tj. Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, sekretariat - parter lub przesłać
pocztą na w/w adres z dopiskiem:

„OFERTA – Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku
Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”.
Nie otwierać przed dniem 20 października 2020 r. godz. 10:05
b) Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób. Zamawiający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieterminowe wpłyniecie oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji gdy oferta nie została dostarczona w
wymaganym terminie do wskazanego pokoju. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego. Ponadto na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne nastąpi tego samego dnia w siedzibie zamawiającego w dniu 20.09.2020 r. o
godz. 10:05 w Sali konferencyjnej /parter budynku/.
a) W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie
Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także
informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jeżeli ich podanie przez wykonawców było wymagane.
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
-kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
-ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcę,
którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
3.W przypadku gdy z przedłożonych w trakcie toczącego się postępowania dokumentów, nie wynika
kto jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy, wykonawca, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania
umowy stosowny dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod
umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczeń
woli np.: pełnomocnictwo, wypis z rejestru,)
4.Jeżeli wybrany wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części
podwykonawcom, najpóźniej w dniu podpisania umowy, obowiązany jest podać nazwy
podwykonawców ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich prac .
5.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art.
141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienia należytego
zabezpieczenia umowy przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
6.Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeśli
zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, (Dział VI- środki ochrony prawnej).
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

22. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Leski, Rynek 1, 38-600 Lesko;
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Powiatowym w Lesku, adres e-mail:
iod@powiat-leski.pl; tel.: 13 469 7124.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Wykonanie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”,
numer IN.272.1.4.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenia 2a i 2b
Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót
Załącznik nr 8 – STWiORB

