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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej: SIWZ) 

 

 

 

Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup 

wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-

Bandrowskiego w Lubaczowie" 

 

I. Nazwa Zamawiającego: Miejski Dom Kultury im.Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie 
REGON:                000281789 
NIP:     793-12-99-246 
Adres:    ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów 
Strona internetowa:  www.mdklubaczow.pl  
email:    sekretariat@mdk.lubaczow.pl   
tel., fax:    16 632 14 97 
Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku, w godzinach  7.00 - 15.00. 

 
        

 

 

        ZATWIERDZAM  

    Podpisy na oryginale 

               Lubaczów, dnia  04.07.2019 r. 
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II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu. 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów 

wykonawczych do ustawy tj. Rozporządzenie 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. poz. 1126),Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U.2018.1993), Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 

2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017 poz. 2479) 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu, 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  

(Dz. U. poz. 2477). 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 569361-N-2019 w dniu 04.07.2019 r. 
 strona internetowa Zamawiającego  – www.mdklubaczow.pl 

 tablica ogłoszeń w siedzibie MDK w Lubaczowie 

 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  
„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup 

wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-
Bandrowskiego w Lubaczowie 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: 

- projektu architektonicznego uwzględniającego analizę i ewentualną poprawę bezpieczeństwa w 

zakresie ochrony p.poż., poprawy warunków ewakuacji, 

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających wytyczne dotyczące 

badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej, 

- projektów wykonawczych w zakresie obejmującym elementy instalacji grzewczych, sanitarnych w tym 

klimatyzacji i wentylacji znajdujących się w obszarze Sali widowiskowo-kinowej, 

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, systemów 

przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

- dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także: 

• plan bioz, 

• wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,  

• projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących,  

• opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej. 

 

2.2 Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania sali widowiskowo kinowej o następujących 

parametrach: 

- Ilość foteli minimum 206sztuk: 12 rzędów po 15 foteli (skrajne fotele wyposażone w straponten –  

24szt.) oraz jeden rząd po 11 foteli + 4 miejsca dla niepełnosprawnych w tym rzędzie po 2 na skraju 

rzędu: razem (12x15+11) 191 szt. foteli zamontowanych do podłoża na stałe, a także jeden rząd  po 15 

foteli przenośnych, montowanych doraźnie w przestrzeni przed sceną widowiskową. 
- Wykonania miejsc dodatkowych typu „straponten”  24szt. 
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- Ilość miejsca dla niepełnosprawnych – wg obowiązujących przepisów – nie mniej niż 4 szt. 

- Dostawa podkładek dla dzieci na fotele kinowe – ilość 100szt. 

- Wykonanie audytorium w systemie monolitycznej podłogi z płyt anhydrytowych na konstrukcji 

stalowej 

- Zapewnienie akustyki pomieszczenia odpowiadającej wymaganiom dla sal kinowych - 

wielofunkcyjnych – czas pogłosu w zakresie od 0,6 do 0,8 

- Oświetlenie sali z regulacją natężenia oświetlenia współpracujące z posiadanym przez Użytkownika 

projektorem cyfrowym, 

- Wykonanie stanowiska dla akustyka i operatora oświetlenia scenicznego na widowni – wraz z 

niezbędnymi przyłączami, 

- Wykonanie elementów oświetlenia scenicznego. 

 

2.3 Wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych 

Zakres prac obejmuje wykonanie: 

a) Montaż podłogi monolitycznej 

b) Montaż sufitu akustycznego 

c) Montaż ustrojów akustycznych ściennych 

d) Dostawa i montaż  foteli kinowych  - Zakres kwalifikowany w ramach Programu Infrastruktura 

domów kultury ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z 

funduszu promocji kultury, w ilości 206 sztuk.  

e) Modernizacja instalacji elektrycznych 

- Instalacja oświetlenia ogólnego 

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego 

- Elementy instalacji technologicznych 

- Pętla indukcyjna 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 
2) Dodatkowe uwagi:  

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji 

zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia 

przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. 

Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą 
zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 
Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie 
może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. 
Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma 
obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, 
jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami 
zastosowanymi w dokumentacji. 
 
4. Kod CPV: 
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 

budowlanych 

45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin  

39111200-5 Siedziska teatralne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom: 
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku 
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego                   

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6) Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami,                   

w szczególności wymogami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót 

budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 

401) oraz zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją, należytą starannością w ich 

wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. 

- Użyte materiały/zabudowane urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

- Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z PN przenoszących normy europejskie 

PN-EN ( normy zharmonizowane). 

 

7. Wymagania organizacyjne 

1) Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót. 

2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość                       
i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą 
sprawność techniczną odpowiada Wykonawca ( kierownik budowy). 

3) Złożenie materiałów rozbiórkowych (grunt z wykopów) lub nadających się do ponownego 

wbudowania  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  w stanie nienaruszonym.  

Złom lub inne materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie 

systematycznie wywoził z terenu realizowanego obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do 

całkowitego uporządkowania terenu. 

 

8. Wymagania dotyczące gwarancji 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 3 - letniej (36 
miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku 

zaproponowania przez Wykonawcę krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) okresu gwarancji jego oferta 

zostanie odrzucona. 

 

9. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp 

9.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn.26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), przez cały okres realizacji umowy, osoby 

wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. wykonujące 

prace budowlane w tym: robotników budowlanych i operatorów sprzętów w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

9.2 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:  
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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. 

9.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy  - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z 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; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy lub pierwszy okres rozliczeniowy 

związany z rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

9.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

9.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

9.5 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy  Pzp., 

uprawnienia  zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania przez wykonawcę wymagań,   oraz   

sankcji   z   tytułu   niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na  podstawie umowy  o  pracę przez wykonawcę 
lub    podwykonawcę, osób   wykonujących czynności   w trakcie  realizacji zamówienia zawarte są w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

10.  Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z 

art. 29 ust. 4 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – Przekazanie Wykonawcy placu budowy i 

możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2) Zakończenie: 90 dni od dnia podpisania umowy. 

3) W związku z uzyskanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Programu Infrastruktura 
Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich 
działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia  w 
terminie określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. utratą 
dofinansowania, skutkować będzie żądaniem przez Zamawiającego naprawienia szkody przez 
Wykonawcę, obejmującą utratę dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. 
Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania, nie ogranicza prawa 
Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową 
oraz przepisami Kodeksu cywilnego. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

 1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.                                                                                          

• warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp, 

 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:  

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp, 

• Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją jednej roboty 

budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym  

przedmiot  zamówienia  określony  w  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  na 

kwotę co najmniej 500.000,00 zł -  wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

• Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

• złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp, 
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3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków w udziału w 

postępowaniu (w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków  

udziału  w postępowaniu – pkt 1)) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia każdego z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  

podpisują  osoby  uprawnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. Warunek określony w 

pkt. 2), 3) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy 

Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

3) jej złożenie stanowi czyn 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 lub niezaproszonego do składania ofert , 

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; 

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu: 
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu 

na podst. art. 24 ust. 1 ustawy. 

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8): 

a) 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. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 

r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

b) 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 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek 

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w 

relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z: 

- Zamawiającym, 

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego; 

- członkami komisji przetargowej; 

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest 

możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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d) 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, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania, 
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 

ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

f) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

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

 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. 

a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

2) W przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy; 

b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w 

tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy, 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 upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej. 

 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
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zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

8.2 Zgodnie  art.  23  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy  wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

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

publicznego. 

8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument „ 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału”, o którym mowa w  

rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia dołączają do oferty 

pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu  

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

zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

8.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

9. Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

9.1 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części, na  podstawie  art.  22a  

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, polegać  na  zdolnościach technicznych   lub   zawodowych   

lub   sytuacji   finansowej   lub   ekonomicznej   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

9.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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 

9.3 Zamawiający  oceni,  czy  udostępnione  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 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

9.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli podmioty te 

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

9.5 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. 

9.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna podmiotu,  

na  zasobach  którego Wykonawca  polega,  nie  potwierdzają  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  

udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający  

zażąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez Zamawiającego: 
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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. 

9.7 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 oświadczeniach o 

którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ. 

9.8 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych 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 ;propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ.  

9.9 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ustawy Prawo zamówień  publicznych, 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, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

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

zamówienia publicznego, 

3 ) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

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

udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty  budowlane lub usługi, których  wskazane zdolności dotyczą. 

9.10 Zamawiający wymaga, by Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w 

odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 2 ppkt.2 SIWZ, na 

wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Samodzielne uzyskanie dokumentów i oświadczeń przez zamawiającego 

10.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 2017 r. poz. 570 oraz z 

2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

10.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10.3 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 

5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, które 



Zamawiający: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                            11 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

 
1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

 

1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do 

SIWZ.     

2) Pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ; 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie/a o 

którym/ych mowa w ppkt. 1) i w ppkt. 2)  składa każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie wraz z ofertą. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

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

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2). 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo 

wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja 

wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

6) 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; wzór zobowiązania   

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 

 
 

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo 
braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy, aby podlegały ocenie przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert. 
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2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:  
1) Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Załącznik Nr 4 do SIWZ.  

2)  Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  
Uwaga:  
Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  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  2017  r.  poz.  570), nie  jest  zobowiązany do złożenia 

ww. dokumentu. 

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca 

wykaże się realizacją jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym  przedmiot  zamówienia  określony  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia  na kwotę co najmniej 500.000,00 zł -  wzór stanowi Załącznik Nr 5 do 
SIWZ. 

4) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca 
może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
 
 

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3. lit. a) tiret pierwsze, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

 

• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

 

4.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 

każdy  z Wykonawców oddzielnie. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
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1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

5.Forma złożenia dokumentów. 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości Technologii z 

dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 

postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

6.Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale 5 oraz niżej wymienione załączniki:  

• Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg zał. nr 1 do SIWZ, 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień 
publicznych – wg zał. nr 2 do SIWZ, 

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3 do SIWZ,  
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - wzór 

zobowiązania  stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 

• Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,                
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w 
art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się  za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 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. 
2.W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego – faksem, 

nr 16 632 14 97 lub drogą elektroniczną (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą). 
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania 

dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu. 

5.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (adres e-mail: 

sekretariat@mdk.lubaczow.pl  )  
6.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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7.Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. zostanie 

doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mdklubaczow.pl na której jest udostępniona 

specyfikacja. 

8.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 

do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

9.Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą 
uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

10.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11.Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem  

terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

− Tomasz Niedźwiecki, tel. 16 632 80 10 wew. 49, fax. 16 632 11 91, e-mail: 

inwestycje@um.lubaczow.pl  

− Andrzej Kindrat - Dyrektor MDK w Lubaczowie, tel. 16 632 14 97,  e-mail: 

sekretariat@mdk.lubaczow.pl   

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości  5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: 
Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 72 9101 0003 2001 0011 8747 0005 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie 
MDK  w Lubaczowie, kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do 
oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie, ul. Rynek 25, (I piętro), 
pokój nr 21 (nie spinać z ofertą). 

6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: 
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, 

która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, 

bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                                    

w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja 

musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).  

7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 
8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego 

pełnomocnictwem członka konsorcjum. 
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9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 

IX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena 

oferty. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów z opisanymi  

w dziale 6. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków  udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia do niniejszego SIWZ”. 

3. Oświadczenia, o których mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt.1), ppkt.2), ppkt.6) SIWZ należy złożyć 
w formie oryginału, natomiast oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji powinien być sporządzony 

zgodnie z tym wzorem. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów  lub oświadczeń, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można 

odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np.                    

w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej 
Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu 
Kultury w Lubaczowie oraz zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu 
Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie" oraz „Nie otwierać przed 19.07.2019r. 
godz. 12:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu składania 

ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 8 powyżej, będzie dodatkowo 

oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

10. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w 

taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 
numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa   w art. 86 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób 

uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów. 
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019r. do godz. 12.00 - w siedzibie administracji 

Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego, ul. Rynek 2/3, 37-600 

Lubaczów (I piętro) pokój administracji MDK. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie administracji Miejskiego Domu Kultury im. 

Aleksandra Sas Bandrowskiego, ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów (I piętro) pokój 

administracji MDK, w dniu 19.07.2019r. o godz. 12:15. Kolejność otwierania ofert jest 

zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację 
dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia, odczytanie kwoty 

jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 

obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie 

informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te 

informacje. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ)                          

w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

2. Podstawą wyceny oferty jest SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy. Wynagrodzenie będzie 
miało charakter ryczałtowy.  

3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu 

zamówienia - musi obejmować m.in. koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót 

bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, kosztów dostawy i montażu foteli Sali 

widowiskowo-kinowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów 

budowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a 

także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i 

zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować także: 

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

b) poniesienie kosztów  mediów zużytych i wyprodukowanych podczas realizacji zadania, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, 

d) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, 

e) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – jeżeli dotyczy. 

f) Poniesienie innych kosztów wynikających z warunków określonych w niniejszej SIWZ. 

5. Wskazanym jest aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu Budowy (nie jest to 

jednak obowiązkiem) celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem przetargu, a także dla  uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do 

wyceny oferty. 
6. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy : 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, którymi mogą być przykładowo: 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się 
za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

poszczególne ceny ryczałtowe, 

d) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie 

obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie 

obu składników poprawi cenę. 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  

7. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach. 
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1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w 

ocenie oferty. 

3) Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych 

w obliczeniu ceny oferty. 

8. Rażąco niska cena: 

A. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 

projektu Wykonawcy, 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 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

B. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 art. 

90 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy 

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 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 poinformuje 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. 
10. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto dla danej części  
zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach: 
I etap: ocena wstępna, której poddawani będą wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 

dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. zakresie wymagań formalnych i 

kompletności oferty. 
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II etap: ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 

na podstawie dokumentów potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 
odrzucone po analizie oświadczeń. Ocena merytoryczna według określonych kryteriów. 
 
2. Sposób oceny ofert:  
a) Cena wykonania zamówienia – waga 60%. 
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma maksymalna ilość  punktów  (60 pkt), oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji 

„mniej lepiej” w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt. * 60%, 

Cmin - oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 

Coferta - cena badanej oferty. 

Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartość równe lub wyższe 

od 5 - w górę, wartość mniejsze od 5  - w dół 

 

b) Okres gwarancji  - waga 40 % 
Okres gwarancji – Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez Wykonawców okres gwarancji był 

nie krótszy niż 3 lata, ale nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy 

niż 3 lata (36 miesięcy), jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat 

Zamawiający uzna, że okres ten wynosi 5 lat.  

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalna ilość  punktów  (40 pkt), oferty następne 

będą oceniane na zasadzie proporcji „mniej lepiej” w stosunku do oferty najkorzystniejszej wg wzoru: 

O=( Ooferta / Omax) * 100 pkt. * 40%, 

Omax - oznacza najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w postępowaniu, 

Ooferta - okres gwarancji badanej oferty. 

Oferty z maksymalnym (5 lat) okresem gwarancji otrzymają maksymalną ilość - 40 punktów, pozostałe 

oferty w ramach tego kryterium zostaną ocenione następująco: 

- oferta z okresem gwarancji 4 lata – 32 pkt; 

- oferta z okresem gwarancji 3 lata – 24 pkt 

 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji lub dialogu,  

5) unieważnieniu postępowania.  

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdz.. XIII ust. 1 pkt 1 na stronie 

internetowej. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa zostanie zawarta: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub 
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2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostanie ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca 

odrzuceniu przez wykonawcę nie podlegającemu wykluczeniu, możliwe będzie zawarcie 

umowy przed upływem ww. terminów. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zajdzie jedna z przesłanek unieważnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust. 1. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, 

w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w 

wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.   
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 72 9101 0003 2001 0011 8747 0005 

z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Rozbudowa i przebudowa 
budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup wyposażenia sali 
widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w 
Lubaczowie". 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                

z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 

oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

dopuszcza się również: 

6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów, 

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: oryginał dokumentu w kasie Urzędu 

Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% 

wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 8 SIWZ 

2. Warunki zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

2.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP 

przewiduje  możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych później, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia: 

1) zostaną wprowadzone niezbędne zmiany do dokumentacji projektowej, bez których wprowadzenia 

nie będzie możliwe wykonanie umowy, 

2) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia robót, 

zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą 
Zamawiającemu pożytku, 

3) Wystąpi konieczność rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych 

robót), 

4) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych poza okresem  zimowym (okres  zimowy 

trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące i jest wliczony w termin realizacji 

robót) uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – temperatury wykraczające 

poza dopuszczalne przez producentów materiałów, ulewne opady deszczu lub śniegu, huraganowy 

wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW, 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z: 

- zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, lub 

projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

- zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia 

bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa 

budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych 

6) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

7) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób 

nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego 

8) nastąpi zawieszenie robót przez zamawiającego, 

9) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 

3. Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz 

zmianą wynagrodzenia wykonawcy. 
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4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmiany do umowy. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł 

XVII. Pouczenie o środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania                       
o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

2. Pozostałe informacje dotyczące postępowania odwoławczego znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej". 

XVIII. Informacja dotycząca składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót 

budowlanych oraz dostawy i montażu wyposażania, do wysokości 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

XX. Informacja dotycząca składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom.     

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części niniejszego 

zamówienia podwykonawcom.   

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców jest obowiązany 

wskazać w Formularzu ofertowym –według wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1 do  SIWZ,  jaką  część  
zamówienia  zamierza  powierzyć podwykonawcom oraz podać firmę podwykonawców. 

4. Zamawiający  żąda, aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  

kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych w roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  

wszelkich zmianach  ww.  danych,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje informacje  

na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych. 

5. Wykonawca,   który   w   celu   wykazania   spełnianie   warunków   udziału w postępowaniu  

dotyczących  wykształcenia,    kwalifikacji    zawodowych lub doświadczenia  polega  na  zdolnościach  

innych  podmiotów,  zobowiązany  jest  zapewnić  udział  tego  podmiotu  w  realizacji  robót  

budowlanych,  do  których  te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych,  w  celu  wykazania  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  

samodzielnie  spełnia je w stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty budowlane  

następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie Zamawiającego przedstawi 
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oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  lub  

oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

8. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą podstawy   

wykluczenia, Wykonawca obowiązany   jest   zastąpić   tego podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  

powierzenia  wykonania  części  zamówienia podwykonawcy. 

9. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia od 

podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunku/ów 
 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z Zamawiającym. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

XXIV. Umowa ramowa. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XXV. Informacje uzupełniające. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie 

w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). O fakcie unieważnienia postępowania, 

Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia 

oraz zamieści na stronie internetowej. 

Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 

z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące 

przy składaniu ofert.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian                      

w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin składania ofert i  poinformuje o tym  Wykonawców,  

którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz zamieści  informację  na  

stronie  internetowej.  

XXVI. Zaliczki. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXVII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im.Aleksandra Sas-
Bandrowskiego w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów 
reprezentowany przez Dyrektora  
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• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.lubaczow.pl;   

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa i przebudowa 

budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup wyposażenia sali widowiskowo 

kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie" 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXIX. Postanowienia końcowe. 
1.  Udostępnianie SIWZ: 



Zamawiający: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie 
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Wykonawca może dokonać wglądu do dokumentacji w siedzibie administracji Miejskiego Domu 

Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego, ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów (I piętro) pokój 

administracji MDK, w uzgodnionym terminie  (tel. 16 632 14 97).  

2.  Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu 

ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

3) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

XXX Wykaz załączników do SIWZ.     
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy – wzór oferty 

Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 

22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik Nr 4.  Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobami posiadającymi 

odpowiednimi uprawnieniami  

Załącznik Nr 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik Nr 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 7. Zobowiązanie innych podmiotów 

Załącznik Nr 8. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy 

Załącznik Nr 9. Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 

 

 


