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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
Zamawiający: 
Gmina DzierŜoniów 
Adres: 
Urząd Gminy DzierŜoniów     Tel. 74/8325675 
Ul. Piastowska 1      Fax. 74/8325694 
58-200 DzierŜoniów 
 
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:   IR.271.24.2019 
 
 

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(USIWZ) 

DLA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

realizowanego według ramowych procedur udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

NA 

 
„Kompleksową wymianę centralnego ogrzewania wraz z robotami 
towarzyszącymi w budynku uŜyteczności publicznej Owiesno 88” 

 
 

 
 

Inwestycja współfinansowana jest z BudŜetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach konkursu 

 „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
 
 

         ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 

 

 

DzierŜoniów 08.07.2019r. 
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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty         
30 000 euro przyjętym  Zarządzeniem nr 440/50/14 Wójta Gminy DzierŜoniów  
z dnia16.06.2014r. ze zmianami 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1) Gmina  DzierŜoniów, ul. Piastowska 1; 58-200 DzierŜoniów, tel.: 74/8325675 
    e-mail: inwestycje@ug.dzierzoniow.pl 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ROBOTA  BUDOWLANA  
1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca realizacji zadania pn.: 
„Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi  
w budynku uŜyteczności publicznej Owiesno 88”  
2.Zakres rzeczowy zadania obejmuje  w szczególności:  
a) roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ogólnobudowlane 
c) wykonanie kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. 
d) wymiana instalacji c.o. 
 
4. KOD CPV: 45331000-6 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Termin wykonania zamówienia: do 11 października 2019r.  
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca 
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
b) Posiadania wiedzy, doświadczenia.  Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek 
dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna, Ŝe 
Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
d) Dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie tego 
warunku Wykonawca musi wykazać, Ŝe będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisku 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
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3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców (np. konsorcjum), 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. 
4) Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców dokonywana będzie  
w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty  
i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
5) Oferty Wykonawców, którzy nie wykaŜą się spełnieniem warunków udziału  
w postępowaniu, będą  odrzucone.  
 
 
V. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.  
 
Wykonawca na Ŝądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnienia 
warunków, o których mowa w Sekcji IV niniejszej USIWZ. 
 
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi 
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik A 
do USIWZ)  
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B  do USIWZ) 
d) Wykaz osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia – (Załącznik  C do 
USIWZ ) do SIWZ  
e) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
oraz posiadają waŜne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do właściwej izby 
samorządu zawodowego ( Załącznik C-1 do USIWZ) 
 
2) Pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawcy 
a) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1  
b) Kosztorys ofertowy. Zaleca się , aby Wykonawca w kosztorysie  ofertowym zachował 
układ chronologiczny wynikający z przedmiaru robót. 
3) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŜnione do 
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi 
ujawnionymi w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do wykonywania czynności 
prawnych i występowania w jego imieniu w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarciu umowy (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność przez Wykonawcę). 
 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. WyŜej wymienione dokumenty stanowią 
warunek przyj ęcia oferty.  
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
 
1) Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez 
Zamawiającego i Wykonawcę obowiązująca jest forma pisemna oraz dopuszczalna jest forma 
elektroniczna  
2) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są: 
a) Ewa Chryczyk  tel. 74/8325675; e-mail : inwestycje@ug.dzierzoniow.pl 
b)Kamila Wegner  tel. 74/8325689; e-mail k.wegner@ug.dzierzoniow.pl 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1) Zamawiający wymaga/nie wymaga* wniesienia wadium.  
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 
1) Dokumenty składające się na ofertę: 
a) Wypełniony formularz ofertowy 
b) Dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymogami Sekcji V USIWZ  
2) Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty 
złoŜone w formie kopii muszą być opatrzone klauzą „ZA ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM” i 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
3)Zaleca się równieŜ by wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie 
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4) Opakowanie/koperta musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica,               
nr domu, lokalu, miejscowość, nr kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 
Oferta powinna być zaadresowana w sposób niŜej podany: 

 
Gmina DzierŜoniów 

Ul. Piastowska 1 
58-200 DZIERśONIÓW   

Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia na zadanie pn.  
„  Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi  

w budynku uŜyteczności publicznej Owiesno 88” 
Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2019r.  przed godz. 13.00 

5). Oferta Wykonawcy zostanie  w jego obecności oznakowana datą i godziną oraz opatrzona 
pieczęcią Zamawiającego. 
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty 
 
 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 
Gmina DzierŜoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 DzierŜoniów, I piętro Sekretariat  nie później 
niŜ do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 13.00 
2) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
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3)  Zamawiający bezzwłocznie zwraca ofertę złoŜoną po terminie. 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
1.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  
przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, organizacji placu budowy itp.  W cenie 
powinny być równieŜ uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, łącznie z podatkiem od 
towarów i usług – VAT i podatkami lokalnymi. Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) naleŜy 
do obowiązków Oferenta  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
2.Zamawiający dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej informacyjnie przekazuje przedmiar 
robót, a ilości w nich zamieszczone mają charakter szacunkowy, pomocny w skalkulowaniu 
ceny ofertowej. Ze względu na współfinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł 
finansowania i konieczności poprawnego rozliczenia kosztów jej realizacji Zamawiający 
wymaga aby do oferty został załączony kosztorys ofertowy sporządzony między innymi  
w oparciu o udostępniony przedmiar robót jako materiał pomocniczy do USIWZ.  
3. Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 
PLN. 
5. Podatek VAT doliczany będzie do ceny netto według stawek obowiązujących w dniu 
wystawienia faktury przy czym zmiana stawki brutto z tego powodu nie stanowi zmiany 
umowy. 
 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
a) Cena ofertowa – 80% - 80 punków  
b) Gwarancja  – 20% - 20 punktów 
2. Cena ofertowa  - A(x) 
a) przyjmuje się, Ŝe  najwyŜszą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniŜsza cena ofertowa wśród 
cen zawartych w ofertach Wykonawcy 
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru : 
                    Cn 
A(x) =     ---------- x 80 
                   C(x) 
gdzie : 
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x”  za kryterium ceny za wykonanie zamówienia 
Cn - cena brutto najniŜsza wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców 
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x” 
3. Gwarancja – G(x) 
Przyjmuje się, Ŝe gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres : 
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów 
- 48 miesięcy, otrzyma 10 punktów 
- 60 miesięcy, otrzyma 20 punktów 
4. Łączna cena oferty: 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyŜszą ilość punktów za 
sumę wszystkich kryteriów wg wzoru: 



USIWZ 
„Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku uŜyteczności 

publicznej Owiesno 88” 
 

W(x) = A(x) + G(x)  , gdzie : 
W(x) – suma punktów  jakie otrzyma oferta „x” 
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową 

     G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja” 
5.Zamawiający w treści oferty moŜe poprawić oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze USIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 
oraz USIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
XII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.  
 
Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
 
XIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOW Y    
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada: 
1) potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych Kierownika budowy oraz  kopię 
zaświadczenia (z określonym w nim terminem waŜności) wydane przez właściwą izbę 
samorządu zawodowego, potwierdzające wpisy Kierownika budowy na listę członków 
właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane  
2) oświadczenia Kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotą budowlaną; 
 
XIV. KLAUZULA ADMINISTRACYJNA 

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 
zwanych dalej „RODO”, informuję, Ŝe:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina DzierŜoniów, ul. Piastowska 1,  
58 – 200 DzierŜoniów, Tel. 74/8235695 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie DzierŜoniów  jest Pan  Patryk Walczak 
patryk.walczak@elitpartner.pl Tel 577070695 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” 
Znak sprawy: IR.271.14.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres nie krótszy niŜ 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w 
przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres 
trwałości projektu; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyŜ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp: „W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie duŜego wysiłku, 
zamawiający moŜe Ŝądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie Ŝądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp: „Wystąpienie z Ŝądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”. 

12.  Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Pzp: „W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie duŜego wysiłku, 
zamawiający moŜe Ŝądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia”. 

 
XV. ZAŁ ĄCZNIKI DO USIWZ 
1) Formularz ofertowy;  
2) Projekt umowy 
3)Załączniki A, B, C, C-1 do USIWZ 
4) Projekt (płyta CD) 
5)Przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wyceny oferty 
 



USIWZ 
„Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku uŜyteczności 

publicznej Owiesno 88” 
 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania na wyłonienie 
Wykonawcy bez podania przyczyny. 

Zatwierdzam 

 
 
 
DzierŜoniów 08.07.2019 


