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I. Zamawiający 

Caritas Diecezji Bydgoskiej 

Adres: ul. Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz 

Numer NIP 953-24-80-399 

Numer Regon 093187279 

Tel. +48 52  371 67 21 

Fax. +48 52  371 67 21 

Adres e-mail caritas@caritas.bydgoszcz.pl 

Strona internetowa: http://www.bydgoszcz.caritas.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana 

została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. (dalej ustawy Pzp). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU 

CARITAS UL. CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB 

NIESAMODZIELNYCH 

 

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262522-6 Roboty murarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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3. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem III kondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej.  

Na program funkcjonalno-użytkowy obiektu składają się pomieszczenia mieszkalne, biurowe, magazynowe 

i gospodarcze. 

Budynek ma tradycyjną konstrukcję: 

• ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem gr. 5cm 

• stropy żelbetowe  

• stropodach wentylowany z płyt korytkowych krytych papą 

• stolarka okienna i drzwiowa PVC 

 

Media infrastruktury technicznej 

Na terenie działki doprowadzone jest przyłącze gazowe, wodne, kanalizacyjne oraz energetyczne.  

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod. – kan. , c.o. i wentylację. Ogrzewanie 

budynku odbywa się przez instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pieca grzewczego na gaz ziemny 

znajdującego się w piwnicy. 

Zestawienie powierzchni 

• powierzchnia zabudowy -  475,78 m² 

• powierzchnia użytkowa piwnicy – 337,54 m² 

• powierzchnia użytkowa parteru - 341,58 m² 

• powierzchnia użytkowa piętra - 297,47 m² 

• powierzchnia użytkowa -  976,59 m² 

• powierzchnia całkowita – 1096,67 m² 

 

4. Zakres prac 

Zakres planowanych do realizacji prac wynika z przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, 

przeprowadzonego audytu energetycznego i oświetleniowego, zakres prac przewiduje: 

• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń dla, adaptacji części pomieszczeń na cele Caritas 

oraz termomodernizacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

• wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych pomieszczeniach wraz przeprowadzeniem 

wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeni do użytkowania w tym modernizacja instalacji w 

adoptowanych pomieszczeniach, wykonanie modernizacji oświetlenia i zabezpieczenia 

przeciwpożarowego 

• wykonanie prac termomodernizacyjnych na podstawie założeń audytu energetycznego 

• zakup i wykonanie niezbędnego wyposażenia 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera dokumentacja stanowiąca 

Załączniki do SIWZ.  

Użyte w dokumentacji i przedmiarach robót nazwy wyrobów czy elementów, które wskazują lub mogłyby 

kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów lecz 

wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy –parametry techniczne i 

jakościowe nie gorsze od opisanego w projekcie. 
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Dokumentacja 

MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY 

WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH: 

Lp. BRANŻA OGÓLNOBUDOWANA 

1. Program funkcjonalno-użytkowy 

2. Audyt energetyczny  

3. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego  

4. Opinia ornitologiczna 

 

 

6. Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i 

utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, 

w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 

2) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 

3) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (np. sieci elektrycznej) w toku realizacji 

przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

4) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych 

uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

5) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i 

przekazania go do użytku, 

6) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

8) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go zamawiającemu najpóźniej 

do dnia odbioru końcowego. 

 

7. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w 

SIWZ, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i ppoż. 

2) Odpady pochodzące z robót rozbiórkowych muszą być usunięte poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach. Wywóz i zagospodarowanie odpadów należy do 

obowiązków Wykonawcy, a koszty winny być uwzględnione w cenie oferty. 

3) Wszystkie dostarczone i zamontowane materiały muszą być nowe. 

4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom 

materiałów przyjętych w projekcie. 

5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty 

potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, świadectwa jakości). 

6) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz 

o innych parametrach niż określone w projekcie. 
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7) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do 

czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub 

parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

8) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz 

do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 

9) Obiekt zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym w treści umowy. 

10) Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Harmonogram będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany i 

uzgadniany z Zamawiającym. 

11) Wykonawca zabezpieczy meble i podłogi folią malarską w pomieszczeniach, w których 

prowadzone będą prace. 

12) Wykonawca wykona wszystkie prace budowlane w zakresie niezbędnym do przywrócenia 

pierwotnego wyglądu pomieszczeń (m.in. zaprawienie bruzd, szpachlowanie, malowanie w 

miejscu prowadzonych prac). 

13) Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami, w szczególności uszkodzenia sprzętu na terenie remontowanego obiektu, instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacji elektrycznych i innych oraz następstw tych uszkodzeń 

(zalania, przepięcia skutkujące uszkodzeniem sprzętu elektronicznego i inne). 

 

8. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającą 

swoim zakresem z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

2) Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w 

niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za 

wodę, energię, wywóz oraz utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek, wszelkie koszty opłat 

u gestorów sieci itp.), koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania 

robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy. 

3) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. 

4) Przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z 

którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma takiego obowiązku. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia 

wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie znaku 

bezpieczeństwa wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi 

przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

 

9. Rozwiązania równoważne. 

1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych 
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założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je 

traktować, jako propozycje. Nie stanowią dla Wykonawcy zobowiązania do ich stosowania. 

2) Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno-użytkowych 

odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji 

projektowej, STWiORB i przedmiaru robót. 

3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty 

potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty B, aprobaty techniczne lub 

deklaracje właściwości użytkowych). 

4) Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że: 

a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej 

równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

 

12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych, ziemnych, 

murowych, tynkarskich, malarskich, dociepleniowych, dekarskich, roboty związane z wymianą 

stolarki, roboty branży sanitarnej i elektrycznej, montaż instalacji elektrycznych oraz robotnicy 

niewykwalifikowani.  

2) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, personelu umysłowego, w tym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. 

3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

przedłoży Zamawiającemu w formie wykazu dane osób (imię, nazwisko, stanowisko pracy) 

wykonujących czynności opisane w pkt 1) powyżej. Obowiązek dotyczy również dokumentowania 

zatrudnienia osób przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

4) 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 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Zamawiający może żądać: 

a) oświadczenia 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, i/lub 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii 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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; i/lub 

c) zaświadczenia 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; i/lub 

d) poświadczonej 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. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

6) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5% ceny oferty brutto 

Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek. 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 1 czynności.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 

13. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny ze 

złożoną Ofertą, z zastrzeżeniem że okres gwarancji, liczony od dnia dokonania bezusterkowego 
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odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest nie krótszy niż 60 miesięcy, a maksymalny okres 

gwarancji podlegający ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 84 miesiące. 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy (zarówno dla robót 

budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę) na okres 36 

miesięcy liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp oraz postawienia 

zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.  

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest dzień przekazania terenu robót, przy czym 

przekazanie terenu robót nastąpi nie później niż w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019, przy czym za 

termin wykonania zamówienia uważa się termin zakończenia robót, czyli dzień zgłoszenia gotowości 

odbioru końcowego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają  wykluczeniu, 

2) spełniają warunki opisane przez Zamawiającego w pkt 2 poniżej. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki w zakresie:  

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

odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy 00/100 złotych). 

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Kwalifikacje techniczne - warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających 

na wykonaniu ocieplenia budynku (ściany, stropy, dach) o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 W 

przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. 

oraz 

Kwalifikacje zawodowe - warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie kierownikiem 

budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami branży budowlanej, osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane z zakresu robót elektrycznych oraz osobą  posiadającą uprawnienia 
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budowlane z zakresu robót instalacji sanitarnych. W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. 

warunek może być spełniony łącznie. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże: 

a) że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane 

polegające na wykonaniu ocieplenia budynku (ściany, stropy, dach) o powierzchni nie 

mniejszej niż 500 m2  

oraz 

b) wykaże się dysponowaniem kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania 

robotami branży budowlanej oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane z zakresu 

robót elektrycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane z zakresu robót instalacji 

sanitarnych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych 

powyżej uprawnień. 

Wskazane powyżej osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy 

wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas realizacji umowy w celu realizacji 

potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to 

uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku każdy z 

Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, a wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik. 

5. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 

zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 

z udziału w postępowaniu. 

7. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów: 

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. 
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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. 

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, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 

ustawy Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a 

ustawy Pzp. 

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia 

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp 

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1, 

2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności może dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 

2. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 

2 powyżej (wg Załącznika nr 2 oraz 3 do SIWZ). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 powyżej (wg Załącznika 

2 i 3 do SIWZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, oraz każdy z wykonawców składa Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy 

kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik 6. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 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 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. 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 



MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY 

WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

12 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, lub jeżeli 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.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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).  

11. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (zestawienie złożonych ofert), 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust.1 pkt 23 ustawy  Pzp – Załącznik nr 6. Wraz  ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie  zamówienia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

12. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w terminie nie 

krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP  tj.: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 złotych (czterysta 

tysięcy 00/100 złotych). 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży: 

a) Wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4) 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 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, 
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a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

b) 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 – wypełniony Załącznik nr 5. 

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, 

przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1  ustawy, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta  z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

3. Wykonawca na podstawie art. 36 b ust.1 ustawy Pzp wraz z Ofertą (w Formularzu oferty) składa 

oświadczenie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm 

podwykonawców. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), 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. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)  na adres 

caritas@caritas.bydgoszcz.pl. W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Cienista 2, 85-817 

Bydgoszcz , 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w „Formularzu oferty” adres e-mail, na który Zamawiający będzie 

mógł kierować wszelką korespondencję drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego 

numeru lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy 

adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty w postaci elektronicznej.  

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Agnieszka Jodko tel/fax: 

52 371 67 21, e-mail: caritas@caritas.bydgoszcz,pl 

6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do 

mailto:caritas@caritas.bydgoszcz.pl
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

7. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 

8. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie 

na stronie internetowej (http://www.bydgoszcz.caritas.pl). 

9. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych oraz na stronie internetowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy Pzp. 

 

 

IX. Wadium 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

X. Okres związania ofertą 

1. Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty 

sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

4. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg 

wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wg 

wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo. 

5. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu. W 

przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego 

Pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia wg Załącznika 2 oraz 3 do SIWZ. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana: 
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Caritas Diecezji Bydgoskiej 

ul. Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz 

Nie otwierać przed dniem 30.10.2018 roku, godz. 09:00 

 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

11. 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. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty 

winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 

zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 

13. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 

ofertą; 

9) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

17. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji 

zawartości oferty. 

 

XII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2018 r.  do godziny 09:00 w Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Cienista 

2, 85-817 Bydgoszcz 

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XIII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godzinie 09:05 w Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. 

Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Na sesji otwarcia ofert Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje wymagane art. 

84 ust.5 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp może w pierwszej kolejności dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o 

których mowa w pkt 8 przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6. do SIWZ). 

9. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Składając ofertę w Formularzu oferty wykonawca wskazuje czy Oferta i na jakich stronach zawieranie 

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 

1503, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, 

jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 

gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufność.  

Obowiązek wykazania, że dana część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy.  

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN. 

2. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia uwzględniającą 

podatek VAT i powinna zawierać wszystkie koszty (bezpośrednie i pośrednie), składniki związane z 

wykonaniem zamówienia i zysk wykonawcy oraz powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte 

w SIWZ i umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. 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 (jeśli 

tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia oznaczać będzie, że 

złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

4. Wykonawca może na własne ryzyko wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego przedmiary, z 
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zastrzeżeniem, że przedmiary stanowią materiał poglądowy i pomocniczy. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny złożonych ofert 

1) cena oferty (Pc)  – 60 % 

2) okres gwarancji w miesiącach (Pg) – 40% 

 

2. W kryterium Cena oceniana będzie cena brutto oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. W 

pozostałych przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru: 

 
 

Cn 

Pc = ------- x 60  

Cb 
 

Gdzie: 

Pc – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena 

Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

Cb – cena brutto badana  

 

3. Kryterium Okres gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy, a maksymalny okres 

gwarancji podlegający ocenie wynosi 84 miesiące. Kryterium Okres gwarancji będzie rozpatrywane na 

podstawie zadeklarowanego w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji. Liczba punktów w kryterium 

Okres gwarancji (Pg) zostanie obliczona zgodnie z poniższym (w ofercie Wykonawca podaje jeden z 

poniższych okresów gwarancji): 

1) Za okres rękojmi 60 miesięcy – ilość przyznanych punktów 0 

2) Za okres rękojmi 72 miesiące   – ilość przyznanych punktów 20 

3) Za okres rękojmi 84 miesiące  – ilość przyznanych punktów 40 

Uwaga: W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w ofercie jednego z powyższych okresów gwarancji, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy możliwy, tj. 60 miesięcy. 

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów, 

wyliczonych wg wzoru wyliczonych wg wzoru P= Pc+Pg. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert  wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. 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 



MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY 

WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

18 

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. 

7. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy 

Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. 

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania. 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty 

 

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania 

umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej. 

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani 

są do przedłożenia Zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy wykonawcami 

regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem lub drogą 

elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w pkt.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub kilku następujących form:  

1) w pieniądzu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) 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. 

3. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVIII. Środki ochrony prawnej  

 

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

XIX. Dodatkowe informacje  

 

1. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem 

obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki 

nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub sam wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania. 
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Załączniki:  

1. Formularz oferty 

2. Wzór Oświadczenia wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

3. Wzór Oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

4. Wykaz robót 

5. Wykaz osób 

6. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

8. Program Funkcjonalno-użytkowy z załącznikami 

9. Audyt energetyczny 

10. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego 

11. Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna 

 

 

 

 


