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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych
− strona internetowa zamawiającego – www.ejozefow.pl,
http://umjozefow.bip.lubelskie.pl
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przychodni zdrowia
w Józefowie.
2.2. Całość zamówienia zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp podzielona jest na 2 części,
wyszczególnione poniżej.
2.3. Część 1 zamówienia – „Branża budowlana”.
2.3.1. Zakres prac obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe (rury spustowe, balustrady, nawierzchnie z kostki brukowej).
2) Wykucie z muru ościeżnic, kratek wentylacyjnych, stopnic betonowych z lastryka.
3) Skucie istniejącej podmurówki.
4) Rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym oraz ścian z blachy od strony północnej
budynku.
5) Rozbiórka opaski odwadniającej wokół budynku w celu wykonania docieplenia
styrodurem, wraz z późniejszym ułożeniem kostki na podsypce cementowo-piaskowej.
6) Dostawa i montaż drzwi uluminiowych 1-skrzydłowych z szybami min. 2 komorowymi
z przekładką cieplną – 2 szt.
7) Ocieplenie ścian styropianem gr. 2 cm- glify + balkon od spodu 78,43m2.
8) Montaż listwy cokołowej (startowej) – 78,19m.
9) Docieplenie ścian budynku - styropian grubości 15 cm EPS 70 (współczynnik
przewodzenia ciepła - 0,031 W/m*K) – 460,48m2 (bez cokołu i ościeży).
10) Ocieplenie ścian budynku – dodatkowe płyty styropianowe gr. 5 cm i szerokości 50 cm
na narożach z każdej strony – 28,8m2.
11) Wykonanie wyprawki elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego, baranek
1,5mm, kolor biały (ecru).
12) Montaż profili elewacyjnych (sztukateria) – obramowania okien i drzwi – 232,71mb.

3

13) Docieplenie cokołu na wysokość 0,5 m styropian grubości 10 cm EPS 70
(współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/m*K).
14) Okładziny z kamienia elewacyjnego w kolorze grafitowym – cokół wokół budynku
wysokość 0,5m.
15) Docieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu na głębokości 0,5m, powierzchnia
39,7m2. Zakres:
Oczyszczenie murów, wykonanie tynku na ścianie fundamentowej (rapówka),
wykonanie

2-krotne

izolacji

przeciwwilgociowej

bitumicznej,

montaż

płyt

styrodurowych XPS 300 o gr. 10cm, ułożenie izolacji z folii kubełkowej, odtworzenie
nawierzchni

z

kostki

brukowej

na

podsypce

cementowo-piaskowej

wraz

z zageszczeniem podłoża.
16) Obróbki blacharskie – montaż parapetów zewnętrznych, blacha powlekana, kolor
grafitowy, mat.
17) Wykonanie balustrad z profili ze stali kwasoodpornej na balkonie ( strona południowa).
18) Wykonanie barierki ze stali kwasoodpornej, podjazd dla osób niepełnosprawnych
( wejście główne do budynku).
19) Ułożenie schodów z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3 cm na kleju
wysokoelastycznym, mrozoodpornym (północna strona budynku).
20) Montaż balustrad schodowych z prętów ze stali kwasoodpornej, jednopłaszczyznowe,
długość 13m (północna strona budynku).
21) Montaż daszków z profili aluminiowych pokrytych poliestrem (wejście główne
do budynku + 2 wejścia od strony północnej).
22) Montaż instalacji odgromowej naściennej w rurach odgromowych skrytych
w styropianie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ:
Załącznik nr 9a
Dokumentacja projektowa dla 1 części zamówienia
Załącznik nr 10a
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dla 1 części zamówienia
Załącznik nr 11a
Przedmiar robót 1 część zamówienia
Wspólny słownik zamówień CPV: 45321000-3, 45443000-4,
2.4. Część 2 zamówienia – „Wymiana pokrycia dachowego”.
2.4.1. Zakres prac obejmuje:
1) Rozbiórka rynien z blachy stalowej – 74,4 mb.
2) Rozebranie konstrukcji więźb dachowych i obróbek blacharskich.
3) Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy – 384,68 m2.
4) Przedłużenie o 70 cm i 2-stronne wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm.
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5) Montaż membrany dachowej do konstrukcji dachowej – 438,27 m2.
6) Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm. Kontrłaty przyjęto
30% łacenia.
7) Pokrycie dachu blachą na rąbek o grubości min. 0,55 mm w kolorze grafitowym –
powierzchnia dachu 438,27 m2.
8) Montaż gąsiorów z blachy powlekanej.
9) Obróbki blacharskie kominów na ruszcie drewnianym.
10) Montaż kratek wentylacyjnych metalowych.
11) Wykonanie pasa nadrynnowego (okap) – 80m.
12) Montaż śniegołapów rurowych do blachy na rąbek – 80m.
13) Obróbka murka ogniowego.
14) Montaż rynien dachowych stalowych o średnicy 150 mm w kolorze grafitowym –
80m.
15) Montażrur spustowych okrągłych z blachy powlwkanej w kolorze grafitowym
– fi 100mm, długość 55,3m.
16) Wykonanie podprzybitki z blachy trapezowej T-8 – 42,6m2.
17) Montaż włazu dachowego o wymiarach 86x86cm.
18) Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ:
Załącznik nr 9b
Dokumentacja projektowa dla 2 części zamówienia
Załącznik nr 10b
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dla 2 części zamówienia
Załącznik nr 11b
Przedmiar robót 2 część zamówienia
Wspólny słownik zamówień CPV: 45000000-7, 45261000-4,
2.5. Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie
prowadzone będą roboty budowlane.
2.6. Minimalne okresy gwarancji:
1) Na roboty budowlano-montażowe – minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji;
2) Na dostarczone materiały i urządzenia – gwarancje rozszerzone- jednak nie mniej niż 36
miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji;
3) Rękojmia
za
wady
fizyczne
i
prawne
na
materiały,
urządzenia
oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, na okres równy okresom gwarancji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi na
wszystkie etapy wykonanych prac rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
dokonanego odbioru końcowego inwestycji. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji
(gwarancji Wykonawcy lub producenta zgodnie ze złożoną ofertą) jest dłuższy niż 3 lata,
to okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
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2.7. W przypadku wystąpienia w SIWZ lub załącznikach nazw własnych producentów lub
wyrobów, to zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych
rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt
równoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry
jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
2.8. Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca
lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności
w zakresie:
2.8.1. Dla 1 części zamówienia:
- robót budowlanych (pracownicy wykonujący prace termoizolacyjne, okładzinowe)
2.8.2. Dla 2 części zamówienia:
- robót budowlanych (pracownicy wykonujący prace dekarskie)
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040).
2.9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2.8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
2.8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2.11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2.8 czynności.
2.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 ustawy.

Rozdział 3. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia dla wszystkich 3 części zamówienia w terminie
do dnia 10.06.2021r.

Rozdział 5. Wymagania dotyczące wadium.
5.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości:
Dla 1 części zamówienia – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Dla 2 części zamówienia – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
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5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w
art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą.
5.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 26.01.2021 r. do godz. 10:00.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę
uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium.
5.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Powiatowy Bank
Spółdzielczy w Zamościu O/Józefów, nr konta 49 9644 1033 2007 3300 1401 0032
z dopiskiem „Wadium Znak sprawy: IN.271.18.2020.PW – część ………” (należy
wskazać nr części zamówienia na którą składana jest oferta wykonawcy).
5.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa
w pkt 11.2. lit. b, c, d, e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia
integralności całej oferty. Dokumenty te powinny precyzyjnie określać „beneficjenta”
oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, muszą być przypisane do konkretnego
postępowania:
(1 część zamówienia – należy wpisać treść dokładnie tą zamieszczoną poniżej)
„Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Józefowie.
Część 1 zamówienia – „Branża budowlana”.
(2 część zamówienia – należy wpisać treść dokładnie tą zamieszczoną poniżej)
„Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Józefowie.
Część 2 zamówienia – „Wymiana pokrycia dachowego”.
Ponadto w gwarancji należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej
kwoty – albo opisowo, albo też poprzez przywołanie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy
Prawo
zamówień
publicznych.
Powinny
także
zawierać
klauzule
o nieodwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze
żądanie.
Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę
postępowania, i nazwę wykonawcy. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu
określonym poniżej: (Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37, Biuro Obsługi
Interesanta do dnia 26.01.2021 roku, do godz. 10.00).
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5.6. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w pieniądzu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
5.7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
5.8.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
5.8.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich
spełniania.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla 1 części zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – należycie wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na termomodernizacji ścian budynku, każda za kwotę
minimum 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
Dla 2 części zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – należycie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie dachu
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za kwotę minimum 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) w ramach jednego
zadania, kontraktu, umowy.
6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
6.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w punkcie 6.1 ppkt 2 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 ( art. 22a.1 Pzp).
6.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie
6.3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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
(Załącznik nr 7 do SIWZ);
2) zamawiający oceni, 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 zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
( jeżeli dotyczy);
4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
6.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 8.7 ppkt 1 lit. a, b, c, d.
6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna
podmiotu na zasobach których wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
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Rozdział 7. Przesłanki wykluczenia wykonawców.
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do
którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23.
7.2 Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15maja 2015r.- Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r, poz.978,1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości
zawarł 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 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz.233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz 615).
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 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.
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności o których mowa w art. 24 ust 8.
7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia.
7.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2, 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 zadania pierwszego niestosuje 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.
7.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 7.7.
7.9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu
3) dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (według wzoru określonego w
Załączniku nr 7 SIWZ) (złożone w oryginale).
8.2. Oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 należy złożyć zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 7 do SIWZ.
8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
zaistnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia
(załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) dotyczące tych podmiotów.
8.4. 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, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, przekazuje zamawiającemu 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 3 do SIWZ.
8.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
8.6. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i
dokumentów.
8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub 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;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. 2017 poz. 1785). (Załącznik nr 8 do SIWZ).
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w rozdziale 6 pkt. 1 ppkt. 2 lit c SIWZ, zamawiający żąda
złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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 (Załącznik nr 6 do SIWZ).
8.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.7 ppkt. 1
lit a,b,c SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8. ppkt 2
SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego
terminu.
8.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.8. SIWZ, 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. Przepis pkt 8.9. SIWZ
stosuje się.
8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 8.7 SIWZ) i § 7 (składanych
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą
być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), które w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
14

8.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 8.7 SIWZ) i § 7 (składanych
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
8.14. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.12. SIWZ zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8.15. Dokumenty lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.16. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8.17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
8.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.20. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa 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.
8.21. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

Rozdział

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz realizacja przedmiotu zamówienia przy
udziale podwykonawców.

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
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o udzielenie zmówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.1 ppkt 2.
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 8.2 (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do
wykluczenia.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 8.4 SIWZ składa każdy z wykonawców.
9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w pkt 8.7 przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7 ppkt 1
składa każdy z nich.
9.6. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3) Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców jest
obowiązany wskazać w Formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4a, 4b do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podać firmę podwykonawców.
4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
5) Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na
zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest zapewnić udział tego podmiotu w
realizacji robót budowlanych, do których te zdolności są wymagane.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi
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oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
10.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz.
2188), 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 (Dz.U. 2019 poz. 123).
10.2 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.
10.3 W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej.
10.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.5 Wykonawca może zwracać się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1
pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.6 Prośbę o wyjaśnienia należy składać pod adres:
Urząd Miejski w Józefowie
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
Należy podać znak sprawy IN.271.18.2020.PW
10.7 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wiesław Pasierbiewicz e-mail: wieslaw.pasierbiewicz@ejozefow.pl,
jozefow@ejozefow.pl
Numer fax: 84 6878133 wew. 48.
10.8 W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10.9 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
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przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców którym przekazano
SIWZ oraz zamieści informację stronie internetowej.

Rozdział 12. Termin związania z ofertą.
11.2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. 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.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2. nie powoduje utraty wadium.
15.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.5. Wzór formularza oferty stanowi:
załącznik nr 4a do SIWZ – dla 1 części zamówienia
załącznik nr 4b do SIWZ – dla 2 części zamówienia
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
12.9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12.10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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12.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Nadawca:
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć).
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Oferta na termomodernizację budynku przychodni zdrowia w Józefowie.
Część nr ….. zamówienia.
(Uwaga !!! należy wskazać część nr „1” lub „2” na którą składana jest oferta.)
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
26.01.2021 r. godz. 10:30
12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………”.
Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………”.
Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
klauzulą
„tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy)
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oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
12.18. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu, Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37,
Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 26.01.2021 roku, godz. 10.00.
13.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37, pok. sala konferencyjna, dnia 26.01.2021 roku, godz. 10.30.
13.4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
13.5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
13.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do zamawiającego.
13.8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny.
14.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (formularz ofertowy, załącznik nr 4a, 4b do
SIWZ), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
14.2. Wskazana cena jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie
PLN.
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.3. Jako kryterium wyboru oferty dla części 1 i 2 zamówienia przyjmuje się zastosowanie:
Kryterium „cena” – waga kryterium 60 pkt.
Kryterium „długość okresu gwarancji na roboty budowlane, zainstalowane
urządzenia i materiały” - waga kryterium 40 pkt.
W kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów obliczoną ze wzoru:
C
KC = N  60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
W kryterium „długość okresu gwarancji na roboty budowlane, zainstalowane
urządzenia i materiały” oferta otrzyma następującą ilość punktów:
- 3 lata – 20 pkt. - minimalny wymagany okres gwarancji
- 4 lata – 30 pkt.
- 5 lat – 40 pkt. – maksymalny okres gwarancji
Wykonawca w ofercie wpisuje tylko pełny okres gwarancji w zakresie od 3 do 5 lat.
Słowo „pełny” oznacza liczbę całkowitą w zakresie od 3 do 5 lat.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „długość okresu gwarancji na roboty
budowlane, zainstalowane urządzenia i materiały”
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Rozdział 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
16.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
17.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy 1 i 2 części zamówienia).
1) Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny
ofertowej brutto).
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z
następujących form:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy
zamawiającego PBS Zamość Oddział Józefów: 22 9644 1033 2007 3300 1401 0033.
17.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
17.5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie
30% wysokości zabezpieczenia.
17.6. Kwota, o której mowa w 17.5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
17.7. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
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Rozdział 18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5a, 5b do SIWZ.
18.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na
podstawie art. 144 ustawy Pzp w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy.

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej.
Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

Rozdział 21. Inne informacje.
21.1. Nie przewiduje się:
1)
2)
3)
4)

Zawarcia umowy ramowej.
Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

Rozdział 22. Ochrona danych osobowych.
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:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Józefów ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów;
▪ w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ejozefow.pl
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Józefowie prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
▪ 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 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”;
▪ 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
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▪

▪
▪

▪

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
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.
*

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 5a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp
Formularz ofertowy – część 1 zamówienia – Branża budowlana
Formularz ofertowy – część 2 zamówienia – Wymiana pokrycia
dachowego
Wzór umowy – część 1 zamówienia – Branża budowlana
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Załącznik nr 5b

Wzór umowy – część 2 zamówienia – Wymiana pokrycia dachowego

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Wykaz robót budowlanych
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów
Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 9a
Załącznik nr 9b

Dokumentacja projektowa - część 1 zamówienia - Branża budowlana
Dokumentacja projektowa - część 2 zamówienia - Wymiana pokrycia
dachowego

Załącznik nr 10a
Załącznik nr 10b

STWiORB - część 1 zamówienia - Branża budowlana
STWiORB - część 2 zamówienia – Wymiana pokrycia dachowego

Załącznik nr 11a
Załącznik nr 11b

Przedmiar robót - część 1 zamówienia - Branża budowlana
Przedmiar robót - część 2 zamówienia - Wymiana pokrycia dachowego
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