
 
 
 
                                                                                                                                           Opatówek 15.03.2018 r. 
 
Zp.In.271.5.2018                                                                                                   
                                   
 

                                                                                                 Uzupełnienie do SIWZ 
                                                                                      
dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.  Zadanie I: Termomodernizacja budynku  szkoły podstawowej                      
w miejscowości Sierzchów”. 
  
Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia            
numer Zp.In.271.5.2018 z dnia 05.03.2018 roku w Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 2.8,  4., 4.1, 
4.2, 4.3,10.2 i 13.1. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkty  4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, otrzymują brzmienie:  
 
 4. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ. 
       Wykonawca dołączy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1) Oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do 
formularza oferty ( W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 
oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów w celu wykazania spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do formularza oferty ); 

2) oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do formularza oferty                     
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia oświadczenie 
wstępne składa każdy wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach  w załączniku nr 2 do formularza oferty ) ; 
 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie   podlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz: 
 
3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy; 
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się                     

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale  bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

 
4.1. Na wezwanie Zamawiającego  w trakcie oceny i badania ofert, w  celu oceny  spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy, należy 
przedłożyć: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane                     
z załączeniem dowodów określających czy te  roboty budowlane  zostały wykonane  należycie,                              
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane   zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy  czym dowodami, o których mowa wyżej są  referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 



wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 3 do formularza oferty; 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                        
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonani zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do formularza oferty; 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5 do 
formularza oferty; 

4) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia; 

5a)jeżeli z uzasadnionej z przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji    
     finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który                     
      w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału                     
      w postępowaniu; 
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 

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 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

7) ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie                            
i jednoznacznie wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

8) 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 pkt 1 i 8 ustawy prawo 
zamówień publicznych; 

9) 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; 

10) 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; 

11) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt 4.1. ppkt 6 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o której mowa 
w pkt 4.1.  ppkt 6. 

  
4.2. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert, w zakresie potwierdzenia niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt  12  - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy prawo zamówień 
publicznych, należy przedłożyć: 
 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   lub ewidencji  w celu wykazania 



braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ;  

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu. 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania właściwego organu. 

4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej   informacji,  o której 
mowa w art. 86 ust. 5 lub wraz z ofertą obowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie                   
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23. Wraz                           
z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
załącznik nr 8 do formularza SIWZ.  W przypadku gdy Wykonawca składający  ofertę nie 
przynależy do żadnej grupy kapitałowej, zamawiający zaleca złożenie niniejszego 
oświadczenia wraz z ofertą. 

5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1b ustawy polega na 
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 4.2 
ppkt 2, 3, 4. 

6) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty  o których mowa w 4.2 ppkt 2, 
3, 4  zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.  

7) jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia,                            
w przypadku jeżeli dotyczy to podwykonawcy na którego zasoby  Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w 
punkt 4.2  ppkt. 2, 3, 4. 
 

4.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych  w punkt 4.2 ppkt 2, 3 i 4: 

1) informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
potwierdzającą odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego  organu, 

3) dokumenty, o których mowa w pkt 4.3 ppkt 1  SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty                        o których mowa w 
pkt 4.3 ppkt 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów,  o których 
mowa w pkt 4.3 ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 



Wykonawcy ze wskazaniem  osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsca zamieszkania tej osoby wystawionym 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 kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                   
w odniesieniu do  osoby,  mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3 ppkt 1 składa ten dokument, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli  w kraju, w którym  miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed  
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,  Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

  
4.4.  Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1) wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do 
formularza oferty; 

2) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium; 
3) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępne potwierdzające  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;  
4) do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych w sekcjach 

4.1 oraz  4.2 i 4.3. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach 
określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zamawiający 
podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia. 

 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 2.8 otrzymuje brzmienie:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na 
adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane "Oferta na zadanie 
I: termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek. Nie 
otwierać przed dniem 22 marca 2018 roku godz.10:00". 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 10.2 otrzymuje brzmienie: 

 
Termin składania ofert upływa dnia  22 marca 2018 roku o godz. 9:45. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 13.1 otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 22 marca 2018 roku  
o godzinie 10

00
 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15. 

 
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


