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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Straż Miejska w Kielcach zwana dalej „Zamawiającym” ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce 

NIP: 959-096-74-39, REGON: 290522825 (41) 348-29-13 Fax: (41) 361-18-13  

e-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl  

Adres internetowy:  

URLI: http://www.strazmiejska.kielce.pl, http://www.bip.kielce.eu/147 . 

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 

Oznaczenie postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:1/2018.  

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Ogłoszenie nr 617160-N-2018 z dnia 14-09-2018r.  

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie sprawy. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.2. Wartość szacunkowa ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

oraz roboty budowlane obejmujące usunięcie kolizji istniejących sieci energetycznych 

SN zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanego przez PGE Dystrybucja S.A. 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa odcinka linii kablowej SN 15kV relacji: 

Zamkowa nr 299 – Sadowa 432, typ HAKnFtA 3x35 mm2.  

- Linię kablową SN przebudować w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją. 

Przebudowę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Do przebudowy 

linii kablowej SN zastosować kabel typu XRUHAKXs.  

- Wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą 

budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych.  

- Uzgodnić dokumentację projektową w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko 

Kamienna – RE Kielce, 25-324 Kielce, Sandomierska 105 

- Uzyskać pozwolenie na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać 

zgłoszenia art. 30 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243 

poz. 1623 z późn. zm.). 

 

W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.  

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia 

w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej 

nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów 

rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 
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projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu 

w cenie umownej. 

3.3. Rozwiązania równoważne 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien 

założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt  2 i ust. 3 Pzp 

użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo  

i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,  

lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 

oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, 

że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.  

W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać 

określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego,  

że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 

zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca 

udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 

wskazane przez zamawiającego. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego  

w §11 Projektu umowy. 

3.4. Gwarancja 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty.  

Warunki gwarancji opisuje §12 Projektu umowy. Minimalną długość okresu gwarancji 

Zamawiający określa na 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikające z przepisów kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

3.5. Podwykonawcy 



Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:   

1) jest zobowiązany wskazać w Załączniku nr 7 do SIWZ części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  

z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie 

podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie 

umowy. 

3.6. Klauzula zatrudnienia 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane  

i instalacyjne objęte zakresem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ (Obowiązek ten 

nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są §13 wzoru umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3.7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232000-2 – roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 

45314300-4 – roboty w zakresie budowy linii kablowych, 

3.8.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.  

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



4.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

4.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10.12.2018 r. zgodnie z §2 umowy.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

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 –/NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO/. 

 

6.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w 

wysokości nie mniejszej niż 30.000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda 

następujących dokumentów:  

 

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - /NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/. 

 

6.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie i/lub 

przebudowie i/lub rozbudowie linii SN i/lub linii NN i/lub kanalizacji teletechnicznej 

i/lub sieci telekomunikacyjnej o wartości robót budowlanych minimum 30 000,00 zł 

brutto każda ( Załącznik nr 7 do SIWZ). 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp - co najmniej jeden 



wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 

doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.  

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiająca żąda: odpisu z właściwego rejestru bądź centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24. ust 5 pkt 1 ustawy PZP. 

Uwaga: 

1) 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. 

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki o których mowa w pkt. 6.1.3 niniejszej SIWZ zostaną spełnione, jeżeli 

Wykonawcy będą je spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów 

podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp - co najmniej jeden wykonawca lub jeden 

podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane  

w warunku udziału w postępowaniu. 

6.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a Ustawy Pzp.  

6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ. 

6.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

6.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

6.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 



zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,  

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

6.3.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu wg wzoru na załącznikach nr 2 oraz 3 do SIWZ. 

6.3.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom,  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do 

SIWZ – dotyczące podwykonawców. 

1)  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

zdolności dotyczą. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.  

 

6.4. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

6.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

6.4.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp z postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

- /art. 24 ust. 5 pkt. 1/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 



wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, z późn. zm.); 

- /art. 24 ust. 5 pkt. 2/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

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

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

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

dowodowych; 

- /art. 24 ust. 5 pkt. 4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

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

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

odszkodowania; 

- /art. 24 ust. 5 pkt. 8/ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat  

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

7.1.1 Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców:  

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta” – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Do oferty należy dołączyć: 

1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy.  

2. Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na 

Załączniku nr 2 do SIWZ,  

3. Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ,  

4. Parafowany projekt umowy – wzór stanowi Załącznik nr 1. 

5. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – dokumenty potwierdzające, 

że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami – Załącznik nr 9 



6. Uproszczone kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz kosztorysy szczegółowe w 

wersji elektronicznej edytowalnej (np. NORMA). 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania inwestycyjnego z podziałem na 

miesiące. 

 

7.1.2 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - 

oświadczenia z pkt. 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz - wobec każdego z nich - brak podstaw wykluczenia. 

7.1.4 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do realizacji 

części zamówienia należy uzupełnić Załącznik nr 8 do SIWZ, wskazać  

w załączniku części zamówienia i firmę podwykonawców. W przypadku niekorzystania 

z podwykonawstwa należy załączyć podpisany załącznik nr 8 do SIWZ niewypełniony 

lub wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich 

wykonawców.  

 

PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ! 

7.1 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy zobowiązany będzie złożyć 

wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni. 

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 



-  zdolności technicznej lub zawodowej zamówienia; wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę, w zakresie wskazanym w rozdz. III ust. 3 pkt b),  do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub 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 . 

- 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 wstawione 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 7 do SIWZ) w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.  

Wartość wykonanych robót minimum 30 000,00 zł.  

 

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

7.2 Forma złożonych oświadczeń i dokumentów.  

Dokumenty składane: 

- w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  

Oświadczenia składane: 

- w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia składane są w oryginale. 

7.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. Uwaga: w przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane 



składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do ofert dokumentów wynika 

umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.  

7.5 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

8.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

8.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez 

wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego 

na numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona  

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

8.4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 

Straż Miejska w Kielcach 

Adres: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce 

Sekretariat: Fax: (41) 361-18-13 

E-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl 

8.5 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami  

Panią Agnieszkę Sarbian, Fax: (41) 361-18-13 

E-mail: agnieszka.sarbian@strazmiejska.kielce.pl 

8.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

8.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

mailto:sekretariat@strazmiejska.kielce.pl
mailto:agnieszka.sarbian@strazmiejska.kielce.pl


10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

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

terminu składania ofert.  

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na tę część 

zamówienia. 

11.2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

11.4. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą 

być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.  

Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, 

to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Zalecane jest, aby podpis osoby 

uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie 

uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać 

uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. 

11.5. Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą 

oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony 

kopii dokumentu lub oświadczenia.  

11.6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 

oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku 

niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą). Powyższe dotyczy 

także m.in. wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, 

prowadzonej pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym. 

11.7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 

11.8. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osoby uprawnione. 

11.9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 

 

 

 

 



       Straż Miejska w Kielcach 

      ul. Ogrodowa 3 B 

      25-024 Kielce 

     OFERTA w postępowaniu na: 

                        Usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej SN 

                                     (Znak sprawy:1/2018) 

                      Nie otwierać przed dniem 24.09.2018 r., godz. 10:00 

 

 

11.10. Na ofertę składa się:  

- formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 

do SIWZ (wolne miejsca w formularzu zobowiązany jest wypełnić Wykonawca), 

podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  

(ceny w formularzu powinny być podane zgodnie z pkt. 13 SIWZ),  

- dokumenty określone w pkt. 7.1 SIWZ 

11.11. Do oferty należy dołączyć także (jeżeli dotyczy): 

- w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

- w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest 

wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne 

działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest 

niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu 

składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy, 

a jedynie stanowią wzory.  

11.12. Wykonawca ma obowiązek wskazania w Załączniku nr 8 do SIWZ części 

zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. W przypadku niekorzystania z podwykonawstwa należy załączyć 

podpisany załącznik nr 8  do SIWZ nie wypełniony lub wpisać „nie dotyczy”.  

11.13.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak  

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.14. Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złożonych wraz z ofertą 

oświadczeń i dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 

kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. 



11.15. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFANIE”. 

11.16. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oddzielone od 

pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 

uczestnikom postępowania. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11.17. Zgodnie, z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawnia informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

 

12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH 

ul. Ogrodowa 3B 

25-024 Kielce 

I piętro w Sekretariacie pokój nr 14 do dnia 24 września 2018 roku do godziny 10.00. 

 

Uwaga! Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową lub kurierską. 

 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego: 

Straż Miejska w Kielcach  

 ul. Ogrodowa 3B, 

 25-024 Kielce 

(Sala konferencyjna) 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie 

internetowej http://www.strazmiejska.kielce.pl oraz http://www.bip.kielce.eu/147  

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

http://www.strazmiejska.kielce.pl/
http://www.bip.kielce.eu/147


- ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1. Wykonawca obliczy cenę ofertową (z VAT), którą wpisuje w formularz oferty: 

cena ryczałtowa obejmuje roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podstawą obliczenia ceny, będzie 

przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę. Prawidłowe ustalenie podatku VAT 

należy do obowiązków Wykonawcy. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie 

publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów 

nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone 

przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT. Obowiązek podatkowy  

w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na 

Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny 

Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy - Wykonawcy 

spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

13.2.  Wynagrodzenie ryczałtowe za zakres robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia będzie obejmować wykonanie projektu oraz kompleksowe 

usunięcie kolizji istniejącej sieci SN zgodnie z warunkami usunięcia kolizji określonymi 

przez PGE Dystrybucja S.A. nr 26/K/2017 z 28/04/2017r.  

13.3. Cena za wykonanie robót budowlanych winna obejmować wszystkie niezbędne 

roboty budowlane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak też 

uwzględniać przewidywane koszty usunięcia usterek, zakupu materiałów, obsługi 

geodezyjnej. 

13.4. Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji 

ceny:  

- ubezpieczenia budowy,  

- urządzenia zaplecza budowy,  

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót,  

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów zgodnie z art. 57 ustawy 

Prawo budowlane, w tym dotyczących obsługi geodezyjnej oraz innych wymaganych 

przez dysponentów sieci. 

13.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację dróg 

dojazdowych oraz uszkodzenie dróg w czasie trwania robót i zobowiązany jest do ich 

naprawienia własnym staraniem i na własny koszt. 

13.6. Zakłada się, że wykonawca uwzględni również inne warunki realizacji robót 

rozpoznane we własnym zakresie  

13.7. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych 

materiałów itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe 



i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

13.8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone  

w PLN. 

13.9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany 

jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy  

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu 

w % od M; Z- zysk w % od R, S, KP). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do 

obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, 

dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub 

rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, ewentualnie robót 

zamiennych, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca 

nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY 

WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERTY.  

 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

kryterium w % 

1 Cena (C) 60 

 

2 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

oraz zamontowane urządzenia i materiały 

40 

 Razem: 100 

 

 

Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w 

przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę 

odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie 

oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje 

gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu 

gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym 

przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy 

przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane 

oraz zamontowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w 

pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

 



Kryterium „CENA (C)” 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 60 punktów. Przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w ramach kryterium 

„Cena - (C)” zostanie obliczona według następującego wzoru:  

 

                    C min 

C = ------------------------------- x 60 pkt 

                     Co 

gdzie:  

C - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,  

C min - cena brutto oferty najtańszej,  

C o - cena brutto oferty ocenianej 

 

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały - G", 

liczona w okresach miesięcznych: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca 

otrzyma zero (0) punktów. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. 

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg 

wzoru:  

 

 

                    G 0 

G = ------------------------------- x 40 pkt 

                     G max 

gdzie:  

G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,  

G max – najdłuższy oferowany okres gwarancji,  

G o – okres gwarancji podany w badanej ofercie.  

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) 

obliczoną na podstawie wzoru: 

O=C+G gdzie: 

O- łączna ilość punktów oferty ocenianej, 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane 

oraz zamontowane materiały” 

 



15.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

15.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie  

z art. 94 ustawy Pzp. 

15.2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwani do złożenia 

umowy regulującej ich współpracę. 

15.3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie  

i miejscu zawarcia umowy. 

15.4. Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez wykonawcę 

pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie 

wyznaczonym do zawarcia umowy lub nie złożenie w wyznaczonym terminie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także nie odesłanie  

w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie 

korespondencyjnym. W sytuacji takiej Zamawiający będzie mógł skorzystać z procedury 

z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

15.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.6. Wykonawca przed zawarciem umowy musi przedstawić propozycję osób 

spełniających wymagania z §9 ust. 3 wzoru umowy oraz dokumenty potwierdzające fakt 

posiadania przez nie wymaganych w umowie uprawnień.  

 

16.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.  

16.1  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych  

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240, z 2016 r  

poz. 64). 

16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być dostarczone przed 

podpisaniem umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia z Zamawiającym.  

 

 

 

 



17. WZÓR UMOWY 

17.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

17.2. Wzór umowy stanowi (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, 

na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we 

wzorze Umowy. 

18.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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. 

18.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu,  

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

- odrzucenia oferty odwołującego;  

- opisu przedmiotu zamówienia;  

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.2.3. 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 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

18.2.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.2.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie  

z pkt 18.2. 

18.3. Skarga do sądu.  

18.3.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.  



18.3.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem 

18.3.3 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, 

zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia 

lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

18.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.  

 

19. INFORMACJE KOŃCOWE  

Zamawiający nie przewiduje:  

- zawarcia umowy ramowej,  

- składania ofert wariantowych,  

- rozliczania w walutach obcych,  

- aukcji elektronicznej,  

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

20.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

Integralną częścią SIWZ są załączniki.  

Załącznik Nr 1 – Projekt umowy na roboty budowlane.  

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej.  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik Nr 6 -  Wzór formularza oferty 

Załącznik nr 7– Wzór wykazu robót. 

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawstwie 

Załącznik nr 9 -Zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Kielce,                         

ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pan Marcin Słoń  

Straż Miejska Kielce, ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce, tel.: 41 368-75-15,  

e-mail: marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

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  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

3) 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;   

4) 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: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
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2) 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.  


