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nr ZP-1/100/2017  
 
 
 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 na wykonanie zadania pn.: 

 

„Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez 

zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” w 

ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat 

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel 

tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; info@luxgranit.pl 

1.2. Miejsce oraz sposób przekazania i upublicznienia zapytania ofertowego: 

 publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju ( internetowej bazie ofert): 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

 publikacja na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO Województwa 

Podkarpackiego: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl , 

 publikacja na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.luksgranit.pl. 

1.3. Słownik użytych pojęć 

Użyte zwroty w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  

w załącznikach mają następujące znaczenie: 

 

1) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania Ofertowego, 

3) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczy 

niniejsze Zapytania ofertowego, 

4) Zamawiający – Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 

281, 38-406 Odrzykoń. 

5) Wykonawca/Oferent – oferent, którego oferta została wybrana do realizacji. 

1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 
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Rozdział 2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Do niniejszego zamówienia publicznego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.). Niniejsze 

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) oraz 

„Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych". 
 

2.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

Rozdział 3 

FINANSOWANIE 

 

Zamówienie otrzymało  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt  

nr RPPK.01.04.01-18-0100/17 pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego 

"LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do 

produkcji dużych płyt kamiennych”.  

 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym  

pn.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w 

Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych 

płyt kamiennych”. 

4.2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce 829/2, położonej w 

miejscowości Ustrobna, Gmina Wojaszówka, powiat krośnieński (Ustrobna 281, 38-406 

Odrzykoń). 

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace: 

 

Zadanie 1: Wykonanie fundamentów pod piłę linową wraz ze zbiornikami 

technologicznymi: budowa fundamentów, budowa zbiorników technologicznych na wodę, 

budowa torowiska pod wózek do transportu kamienia pod piłę linową. 

 

Zadanie 2: Budowa fundamentów, utwardzenie terenu i wykonanie belek pod suwnicę 

bramową: wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy bramowej – 

510m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie 

podbudowy z pospółki grubości 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z 

klińca 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek pod stojaki na płyty, belek 20x30 cm o 

łącznej długości 272.00 m (zakres robót obejmuje, wykonanie rowków, wykonanie 

podbudowy, wykonanie szalunków pod belki, wykonanie zbrojenia belek, zabetonowanie 

belek, pielęgnację betonu), belki wykonane z betonu B20 na podbudowie z pospółki i 

klińca. 
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4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej  

(Załącznik nr 7 do SIWZ). Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót 

budowlanych od objętego niniejszym Ogłoszeniem. W związku ww. ofertę należy złożyć 

tylko na prace do tej pory niewykonane – tj. na wyszczególnione w pkt. 4.3. 

 

4.5. Rozwiązania równoważne 

 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach 

technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, zostały wykazane nazwy producenta, 

nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń 

służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje 

wyraz „lub równoważne”.  

 
Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 

handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż 

wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu 

zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie 

konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach SIWZ 

pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający 

informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia 

przez odniesienie do konkretnej kolorystyki, miał na celu zobrazowanie odcienia koloru i 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. 

 
Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są 

wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do 

zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w 

dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii 

ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji 

projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne 

a zwłaszcza parametry technologiczne. 

 

4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) 

 

4.7. Gwarancja 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane i 

materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 

Projektu umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 72 

miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną 

czynność przeglądu gwarancyjnego w ostatnim roku udzielonej gwarancji, więc powinien 

ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

4.8. Ubezpieczenie 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania podczas 

realizacji zamówienia ubezpieczenia montażowo - budowlanego zgodnie z warunkami 

określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy. 

 

4.9. Podwykonawcy 

 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać części zamówienia w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i jeżeli są mu znane podać nazwy firm 

(oznaczenie przedsiębiorstw) - podwykonawców. 

 

W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

4.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

4.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

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

w pkt. 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych horyzontalnych. Zamawiający nie przewiduje 

udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

 

4.13. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

 

Główny: 45453000-7  Roboty budowlane  

 

Dodatkowy: 

 

45432111-5 podłoża i posadzki, 

 

4.14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bądź też powtórzenia 

czynności, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 

wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszą SIWZ. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.04.2018 r.  
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Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

 

6.1.1. Posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności. 

 

6.2.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są 

powiązani z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy  

o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) 

Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2.1, Wykonawca 

będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

 

6.2.2 Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z 

udziału w postępowaniu: 

 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 

228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), przestępstwo o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, przestępstwo skarbowe, przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 
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10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b; 

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

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

dowodowych; 

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

l) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z 

późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.); 

m) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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n) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania. 

 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy  

o braku ww. podstaw wykluczenia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

6.2.3 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

 

1) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

2) nie wykażą braku podstaw wykluczenia, 

3) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia. 

 

6.2.4 Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw 

wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych 

powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z 

postępowania. 

 

Rozdział 7 

 DOKUMENTY WYMAGANE  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

 

7.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani 

złożyć następujące dokumenty: 

 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień 

(Załącznik Nr 6 do SIWZ).  

 

7.2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące 

dokumenty: 

 

a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg 

wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do SIWZ) – w odniesieniu do warunku 

określonego w pkt. 6.2.1; 

 

b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 

4 do SIWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2; 

 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, wystawionego nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

 
7.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7 2) lit. c) przedkłada dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.  
 

7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Zamawiający 

zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

 

7.6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja): 

 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  

z pełnomocnikiem.  

 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną 

w art. 366 Kodeksu cywilnego.  

 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast warunki 

określone w SIWZ muszą spełniać łącznie.  

 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

7.7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1) Oferta wraz z załącznikami musi mieć formę pisemną.  

2) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 

1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

3) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami są: 

  

Ryszard Karwat - Właściciel 

tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; info@luxgranit.pl 

 

7.8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ  
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w powyższym pkt. 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 1).  

4) Pytania należy kierować na adres:  

 

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat 

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel 

tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; info@luxgranit.pl 

 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści je na stronie 

Zamawiającego www.luksgranit.pl. 

 

Rozdział 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą 

 

1) Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

 

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. 

 

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

 

Rozdział 9 

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

9.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 

być parafowane przez Wykonawcę. 

9.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
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9.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi 

zostać dołączone do oferty. 

9.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

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

9.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

9.12. Oferta musi zawierać: 

a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 SIWZ. 
b) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) – w przypadku składania oferty 

przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne 

adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

c) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy; 

9.13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty 

kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

 

 

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT"  

Usługi Kamieniarskie 

 

OFERTA 

w postępowaniu na: 

„Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT"  

w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji 

dużych płyt kamiennych” 

 

Nie otwierać przed dniem 05.01.2018 r. godz. 15:30 

 

 

9.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 

9.15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy w oryginale (lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dołączyć do oferty – 

wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z 

pełnomocnikiem.  

9.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w 

taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełnianie przez wszystkich wykonawców 

9.17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

pełnomocnika. 

9.18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby 

były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.  

9.19. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane podczas otwarcia ofert tj.: informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9.20. W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez 

Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.  

9.21. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

obowiązującymi 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. Brak takiej informacji w ofercie uznana zostanie jako brak powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 

9.22. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru Oferty 

stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. 
 

Rozdział 10 

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

10.1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2018r.  

do godz. 15:00 w siedzibie: 

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat 

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

 

10.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 10.1, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową lub kurierską. 

 

10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r. o godz. 15:30 w siedzibie: 

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat 

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

 

10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

10.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy, adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.  

 

10.6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

 

10.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie. 
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10.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,  

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w 

pkt. 9.13 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

 

10.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

10.10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy niezwłocznie. 

 

Rozdział 11 

 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na realizację zamówienia. Wykonawca określa 

cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za 

wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w 

oparciu o SIWZ wraz z załącznikami. 

 

11.2. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i 

sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku 

VAT obciąża Wykonawcę. 

 

11.3. Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w 

kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

Kosztorys ofertowy nie jest częścią oferty, ma charakter pomocniczy i będzie podstawą 

do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane 

stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku 

załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 
 

11.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11.1 obejmuje kompleksową realizację 

przedmiotu zamówienia określonego w §1 projektu umowy, z materiałami/ urządzeniami, 

kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi 

kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji 

powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, 

specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i 

po ich wykonaniu). 

 

11.5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

11.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915)  

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84,  

poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. 
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11.7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

 

Rozdział 12 

BADANIE OFERT 

 

12.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

12.2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności, gdy 

cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, szczególności w 

zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia,  

2) wybranych rozwiązań technicznych,  

3) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy,  

4) oryginalności projektu Wykonawcy,  

5) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 

1265); 

6) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

7) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

8) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

9) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

12.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 14 z 18 

Rozdział 13 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

 

13.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  

i ich znaczenie: 

 

L. p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1. Oferowana cena (C) 80% 80 pkt. 

2. 
Długość okresu gwarancji na roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały (G) 
20% 20 pkt. 

 

13.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

13.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

 C = ( PC / PB ) x 80 pkt. 

 

 gdzie, 

P C - ilość punktów za kryterium cena, 

P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

P B – cena oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

13.5. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały” liczona w okresach miesięcznych: 

 

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

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej 

długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) 

punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca 

otrzyma pkt. wg wzoru: 

 

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt. 

 

gdzie:  

G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium, 

GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji, 

GO -  okres gwarancji podany w badanej ofercie. 
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Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale 

od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy 

Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, 

jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy 

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

wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych 

miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące). 

 

13.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

 

O = C + G  

gdzie:  

O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,  

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  

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

budowlane oraz wbudowane materiały”. 

 

Rozdział 14 

OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

14.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału  

w postępowaniu określonych w pkt. 6 SIWZ. 

14.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;  

b) jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ lub nie będzie spełniania wymogów 

brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w 

dokumentach programowych RPO WP na lata 2014-2020. 

c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji; 

d) będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny; 

e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

f) będzie zawierała rażąco niską cenę. 

14.3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak 

wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty. 

14.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i 

wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia (jednokrotnie). Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie 

i rachunkowe.  

14.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 

14.6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby 

punktów, decyduje niższa cena, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej 

ofertach. 
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14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza. 

 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na 

fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie również 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.luksgranit.pl , na 

stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego: 

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl (w przypadku gdy serwis udostępni taką 

funkcjonalność), oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 

właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

14.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania  

w przypadkach uzasadnionych, w szczególności, jeżeli najkorzystniejsza oferta 

przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu. 

 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

15.1. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania 

umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

3 dni przed planowanym podpisaniem umowy.  

15.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie 

umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

15.3. Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez Wykonawcę 

pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu  

i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, a także nie odesłanie w wyznaczonym 

terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym.  

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

zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwani do złożenia 

umowy regulującej ich współpracę. 

 

Rozdział 16 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 17 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

17.1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której 

istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

  

17.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, o której mowa w pkt. 17.1. 

 

17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt. 8) lit. a) IX Wytycznych horyzontalnych w 

sposób i na warunkach szczegółowo określonych w § 16 Projektu Umowy. 
 

http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Rozdział 18 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA 

 

18.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

18.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ, przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub 

uzupełnieniu treści SIWZ zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania. 

18.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

taką informację w miejscach publikacji zapytania, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ Zamawiający zamieści w miejscach publikacji zapytania. 

18.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację w miejscach 

publikacji zapytania. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

Rozdział 19 

 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU 

 

19.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie 

zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych Rozdziale 7 SIWZ (oferta stanowiąca załącznik nr 1 oraz 

oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 4, 5 i 6 oraz wykazy stanowiące załączniki nr 7 

i 8 składane są w oryginale, a dokumenty potwierdzające doświadczenie tj. referencje, 

poświadczenia zleceniodawców składane są w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem). 

19.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

19.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres 

email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

19.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  

na adres: Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 

38-406 Odrzykoń. 



Strona 18 z 18 

19.5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: RPPK.01.04.01-18-0100/17. 

19.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

Ryszard Karwat – właściciel, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

19.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

19.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

 

1. Wzór oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień - 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.12.2017 roku , Ryszard Karwat,  Właściciel 

Data, imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja) osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 


