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1. ZAMAWIAJĄCY             

ZWIĄZEK Gmin Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz 

, ogłasza przetarg nieograniczony na Robotę budowlaną – Remont i termomodernizacja 

Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu wraz z wymianą automatyki 

windy” PN/1/2017. 

 

Prowadzący postępowanie: 

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz 

 (również adres do korespondencji), tel.52 33 20 290, fax. 52 33 20 859 , www.moo-

pruszcz.pl, moopruszcz@poczta.onet.pl 

 

2. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA            
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana obejmująca Remont i 

Termomodernizację Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu wraz z 

wymianą automatyki windy.  
 

CPV: 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 

 

 

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje m.in.: 

1. Roboty budowlane: 

 roboty rozbiórkowe, 

 betonowanie, 

 zbrojenie, 

 roboty murowe, 

 montaż konstrukcji stalowych, 

 roboty dociepleniowe, 

 roboty wykończeniowe. 

2. Instalacje elektryczne: 

 roboty kablowe, 

 instalacje elektryczne wewnętrzne, 

3. Instalacje sanitarne; 

 instalacja c.w.u., 

 instalacja c.o., 

 

Prace budowlane mają być prowadzone zgodnie z pozwoleniami budowlanymi i prawem 

budowlanym. 

 

Przedmiot zamówienia w niezbędnym zakresie musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami PN, EN, BN i Zakładowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, 

przepisami Państwowej Inspekcji Pracy, SANEPID, rzeczoznawcy przeciwpożarowego, 

Prawem Budowlanym i innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. 

 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy sporządza i przedkłada Zamawiającemu 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

Warunki prowadzenia robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego oznakowaniem i ewentualnym 

http://www.moo-pruszcz.pl/
http://www.moo-pruszcz.pl/
http://www.moo-pruszcz.pl/


 

 

oświetleniem, całodobowym stróżowaniem (Zamawiający nie odpowiada za dozór i 

stróżowanie terenu budowy) oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego po 

zakończeniu inwestycji, 

 zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z 

Zamawiającym) 

 wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (en., elektr., woda) 

 prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką 

budowlaną,     

 prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

 prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, 

 prowadzenie robót na czynnym obiekcie szpitalnym, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

 

Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-

finansowy. 

 

Koszt za w/w prace oraz inne elementy niezbędne przy realizacji zamówienia należy ująć w 

cenie ofertowej brutto za realizację w/w robót budowlanych. 

 

Rozliczenie za pobrane media w czasie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym odbywać będzie się na podstawie faktycznego zużycia. 

 

W razie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie: stosowania materiałów zmiennych, 

technologii, korekty trasy lub posadowienia sieci, należy uzyskać pisemną zgodę projektanta, 

Zamawiającego oraz przyszłego eksploatatora sieci lub uzbrojenia. Zamawiający w związku z 

tymi zmianami nie ponosi dodatkowych kosztów. 

 

Rozpoczęcie prac na danym odcinku, segmencie budynku powinno być uzgodnione pomiędzy 

Wykonawcą a służbami administracyjno-technicznymi ośrodka. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie 2.1 SIWZ oraz w: 

- projektach – stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ|, 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących załącznik nr 9 do 

SIWZ,  

- przedmiarach – stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ, 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane co najmniej 3 letniej 

gwarancji niezależnie od rękojmi. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca ma prawo dokonać wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z Panią Beata Laska nr telefonu: 52 33 20 290. 

 

Podane w dokumentacji projektowej przedmiary robót należy traktować jako materiał 

pomocniczy. 

 



 

 

Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały użyte nazwy handlowe materiałów i ich 

producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Nazwami 

handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.  

Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, 

posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że 

wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w 

dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 UPZP dopuszcza użycie innych równoważnych 

materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze 

robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, lecz muszą one spełniać 

wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i 

systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 

UPZP. 

Użyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót terminy: materiał I gatunku, 

najwyższej jakości itp.; oznaczają podwyższony standard stosowanych materiałów. 

 

Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy będą miały charakter czynności, o których 

mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Zamawiający wymaga 

aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. W szczególności chodzi o osoby wykonujące 

roboty budowlane przez cały okres realizacji zamówienia tj. czynności w branży: 

- roboty budowlane, 

- - instalacje elektryczne, 

- instalacje niskoprądowe, 

- instalacje wodno-kanalizacyjne, 

- instalacje c.o, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

umowy z Zamawiającym oświadczenia, że Wykonawca i jego Podwykonawca (jeżeli jest on 

znany już na etapie zawarcia umowy, lub jeżeli nie jest znany to na etapie przedstawienia 

kopii podpisanej z nim umowy) zawarł z osobami wykonującymi roboty budowlane umowy o 

pracę zgodnie z  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2016r. poz. 1666, z późn. zm.), w których w zakresie obowiązków wskazano m.in. czynności 

określone powyżej. 

 

Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa wyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy 

polegające na niewypełnieniu obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty 

budowlane na podstawie umowy o pracę.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających opłacenie 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę np. w formie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych 

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń oraz 

kopi zanonimizowanych umów o pracę osób których dotyczy w/w oświadczenie. 

 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2.3. Liczba części, na którą wykonawca może złożyć ofertę: nie dotyczy. 



 

 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

2.6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

2.7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. 

2.8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 2015 poz. 2164) (dalej w treści: UPZP) do 50 

% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

2.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

2.10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

2.11. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w rubryce VAT (%) dopuszcza wpisanie 

zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT. 

 

3. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.   
3.1. Termin realizacji/wykonania całości zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie): do 90 dni od dnia zawarcia umowy.   

3.2.Termin płatności - 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał płatności przelewem na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

3.3.Miejsce realizacji/wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba zamawiającego. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, 

- spełniają warunki udziału 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 

24. ust 1 pkt. 12-23 UPZP. 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 UPZP. 

 

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymogu. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia wymogu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - tzn. warunek rozumiany w ten sposób, iż 

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co 

najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto nie niższej niż 640.000 zł,   

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 



 

 

 Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone  w pkt. 4 z zastrzeżeniem uwagi 

poniżej; 

 każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 UPZP. 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  – załącznik 2 do SIWZ – dołączyć do oferty w formie pisemnej. 

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto nie niższej 

niż 340.000,00 zł brutto,   

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty 

zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o 

których mowa powyżej są:   

c) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

d) 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 -  

dostarczyć w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami udostępnionymi od 

innych podmiotów – dołączyć do oferty w formie pisemnej. 

 

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. 

 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a UPZP, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

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

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – 

załącznik 3 do SIWZ – dołączyć do oferty w formie pisemnej. 

b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 



 

 

której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu 

5.10 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 

dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) 

faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego 

oryginału na adres Zamawiającego. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

 

5.3. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany 

przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego – Zamawiający nie wymaga. 

 

5.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 UPZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

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

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

5.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.1.a) i d) SIWZ oraz 5.2.a) 

SIWZ. 

5.6. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 

punkcie 5.1.a) SIWZ oraz 5.2.a SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a UPZP.  

5.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 

 oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, 

 oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

5.8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 



 

 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w 

punkcie 5.1.b) i c) SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6  UPZP. 

5.9. Oświadczenia o których mowa w punkcie 5 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale.  

 

5.10. Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich do oferty 

załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie  o przekazaniu 

zasobu  - dołączyć do oferty w formie pisemnej. 

 

Dokumenty o których mowa w punkcie 5 SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w 

punkcie 5 SIWZ, 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, które 

każdego z nich dotyczą.  

 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ, innych niż oświadczenia o których mowa 

w punkcie 5 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

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

których mowa w punkcie 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

 

Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w języku polskim.  

 

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A  

WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I 

OŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB UDZELANIA WYJAŚNIEŃ. 

6.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: pani Beata 

Laska tel/fax. 52 33 20 290, moopruszcz@poczta.onet.pl  w godz. 8
00

-14
30

 . 

6.2. Dopuszczalnym sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami jest:  

- fax lub e-mail  w przypadku wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań, wnoszenia kopii 

odwołań, przystąpień do odwołań, zgody na przedłużenie terminu związania ofertą itp.   

- forma pisemna w przypadku przekazywania wszelkich oświadczeń i dokumentów 

wskazanych w punkcie 5 SIWZ.   

Niezależnie od powyższego  forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. 

 

6.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

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

składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert włącznie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku. 
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6.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 6.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6.5. W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 

zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca. 

6.6. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne  jest  tylko  przed  jego  upływem. 

6.7. Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, 

SIWZ, pytania i odpowiedzi, modyfikacje, informacja z otwarcia oferty,  wybór oferty 

najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania oraz wszystkie inne wymagane przepisami 

UPZP): www.przetargi.chcpio.pl. 

 

7. WADIUM 

7.1.Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w 

wysokości: 6.000  PLN  

7.2.Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach 

bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie 

kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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 (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).  

 

7.3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem 

na konto Prowadzącego: 

 

 

32 8170 0008 0000 0635 2000 0030 
 

Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto 

Zamawiającego. 

7.4.W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub 

poręczenie w oryginale do sekretariatu (może być listowne) przed upływem terminu 

składania ofert. 
7.5.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 

7.6.Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i 

wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

7.7.Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 

związany ofertą. 

7.8.Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 

UPZP. 

7.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

a) którego oferta została wybrana  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

http://www.przetargi.chcpio.pl/


 

 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

8. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

8.1.Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. 

8.2.Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

9.1.Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 

a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1, 

b) Wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

wg załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy 

Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza 

powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, 

c) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono 

dopisek:  „dołączyć do oferty”. 

 

9.2.Oferta powinna być złożona  w języku polskim, w jednym egzemplarzu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  Oferta oraz wszystkie karty  załączników powinny 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  Jeśli 

umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą 

dokumentów, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, z 

którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu.  

 

Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie 

prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (tj. kopii oryginalnie 
potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza). 
 

9.3.Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

9.4.Wszystkie miejsca gdzie naniesione zostały zmiany winny być parafowane przez osobę 

uprawnioną do podpisywania oferty. 

9.5.Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  W związku z powyższym  

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą 

być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych 

podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 



 

 

płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

9.6.Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ. 

9.7.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.8.Wykonawca może zmieniać, wycofywać, modyfikować swoją ofertę, ale wyłącznie przed 

terminem składania ofert. 

9.9.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone i nie 

będą rozpatrywane.  

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

9.11. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do SIWZ wzorach formularzy 

lub na własnych drukach wg wzorów formularzy  dołączonych do SIWZ. 

9.12. Wartość netto i brutto oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

 

10. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
10.1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający 

jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczątką 

firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem Przetarg 

nieograniczony na Robotę budowlaną – Termomodernizacja - PNU/1/2017 nie 

otwierać przed 9.06.2017 godz. 10
30

. Oferta powinna być złożona w siedzibie 

Prowadzącego w Sekretariacie Dyrektora.     

10.2. Termin składania ofert upływa 9.06.2017 godz. 10
00

.  

10.3.Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Prowadzącego. 

 

11. TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 9.06.2017 godz. 10
30

 w siedzibie Prowadzącego- stołówka. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1.Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, 

jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną. 

12.2.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z 

technologii robót, jak również niezbędne do wykonania zadania, m. im: 

-podatek VAT, 

-koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

-koszty wszelkich robót porządkowych, w tym koszty uporządkowania placu budowy 

po zakończeniu robót i koszty utylizacji odpadów, 

-koszty zagospodarowania placu budowy w tym koszty zabezpieczenia ruchu kołowego 

i pieszego w trakcie budowy, 

- koszty przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji, 

-koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 

dozorowanie budowy itp.), 

-koszty właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, 

-koszty nadzoru i uzgodnień, pomiarów, rozruch, przyłączenia do sieci, itp. niezbędnych 

do oddania obiektu do eksploatacji, 

-koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej ze schematami w zrealizowanych 

branżach,  

-koszt obsługi geodezyjnej zadania (wytyczenia) oraz pomiar powykonawczy z 



 

 

naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta. 

- koszt ubezpieczenia ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu 

ofertowym, 

- koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej na sumę nie niższą niż wartość 

brutto robót określona w formularzu ofertowym, za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych Umową, gdzie ubezpieczonym jest 

Wykonawca,  

- inne koszty o których mowa w dokumentacji projektowej i samej SIWZ.  

 

Ostateczna cena netto i brutto wpisana w formularzu ofertowym zawierająca w/w elementy 

ma być podana z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku. 

 

12.3.Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie inne koszty, jakie poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt 12.2, a które 

mają wpływ na cenę oferty. 

12.4.Cena powinna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

12.5. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując 

je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. 

12.6.Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny i stawki w złotych polskich nie będą podlegać 

waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w umowie i ustawie PZP.  

12.7.Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w rubryce VAT (%) dopuszcza wpisanie 

zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT. 

13. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  

PRZY  WYBORZE  OFERTY 

 

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi 

kryteriami: 

 Cena oferty                     60 % 

 Termin wykonania          10 % 

 Gwarancja     30 % 

 

Kryterium cena 

Ocena kryterium  zostanie obliczona wg wzoru 

             Cn     x   60  =  Pc  

 Cb             

 

gdzie: 

Pc   punkty otrzymane za cenę  

Cn  cena najniższej oferty 

Cb  cena badanej oferty 

 

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej. 

 

Kryterium termin wykonania  

Punkty za kryterium Termin wykonania (Pt) zostaną przyznane w skali  od 0-10 punktów. 



 

 

Za skrócenie terminu wykonania o 1 dzień Wykonawca otrzyma 
1
/6 punktu zgodnie z 

poniższym wzorem: 

 

Pt = (90-liczba zaoferowanych w formularzu ofertowym dni wykonania) x 
1
/6 

 

gdzie: 

Pt  punkty otrzymane za kryterium termin wykonania 

 

Termin wykonania: Wykonawca zobowiązany jest zaoferować w formularzu ofertowym  

termin wykonania w zakresie od 30 dni do maksymalnie 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów, pozostałe oferty zgodnie z 

powyższym wzorem. 

 

Kryterium: Gwarancja 

Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w skali  od 0-30 punktów. 

Za wydłużenie minimalnego terminu gwarancji o 1 miesiąc Wykonawca otrzyma 1,25 

punktu. 

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w formularzu ofertowym.  

Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy. 

Za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów, 

natomiast za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji Wykonawca otrzyma 1,25 punktu zgodnie z 

poniższym wzorem: 

 

 

 

Pg = (Gb -36) x 1,25 

 

gdzie: 

Pg  punkty otrzymane za kryterium gwarancja 

Gb  okres gwarancji badanej oferty zaoferowany w formularzu ofertowym (minimalny okres 

gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy) 

 

Wykonawca oferując dłuższy okres gwarancji niż minimalny (36 miesięcy) winien 

zaoferować okres w pełnych miesiącach np. 37 miesięcy itp. Niedopuszczalne jest 

zaoferowanie okresu częściowego np. 36,5  miesiąca. 

 

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 

 

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych 

zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Pc + Pt + Pg = Ocena końcowa oferty  

 

Przetarg wygra Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów w ocenie końcowej 

oferty. 

 

 



 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ  

POSTANOWIENIA  PRZYSZŁEJ  UMOWY.  

14.1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze 

umowy (załącznik nr 6) i ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1). 

14.2. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według 

warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą  

spośród pozostałych ofert  uznanych za niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

14.3. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) o realizację zamówienia nastąpi po 

upływie 5 dni od przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba 

że zostanie wniesione odwołanie. W sytuacji, gdy  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający zastrzega sobie możliwość 

podpisania umowy  przed upływem w/w  terminu.  

14.4. Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie lub 

osobiście. 

14.5. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację w/w przedmiotu 

zamówienia: 

- zobowiązany jest w terminie 7 dni od  dnia podpisania umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego ubezpieczenie ryzyk 

budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym, 

- zobowiązany jest w terminie 7 dni od  dnia podpisania umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego iż Wykonawca 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej na sumę nie niższą niż wartość 

brutto robót określonych w formularzu ofertowym, za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych Umową, gdzie ubezpieczonym jest 

Wykonawca,  

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania  

umowy z Zamawiającym oświadczenia, że Wykonawca (Podwykonawca jeżeli jest 

znany) zawarł z osobami wykonującymi roboty budowlane umowy o pracę na 

podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666.) art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

 

15. PODWYKONAWCY. 

15.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

15.2. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie 

którejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie części 

zamówienia której to dotyczy oraz podania firm podwykonawców (wg załącznika nr 5 do 

SIWZ). W sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna iż 

Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy. 

15.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

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

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 



 

 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

15.5. Wymagania Zamawiającego, które musi spełniać umowa o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane:  

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, 

- niedopuszczalne jest zastrzeżenie ze wypłata należnego wynagrodzenia  

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zależna jest od zapłaty należnego 

wynagrodzenia  na rzecz generalnego Wykonawcy. 

 

Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej (dostawy i usługi)  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

15.6. Informacje o umowach o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu - Zamawiający nie określa takich 

informacji. 

15.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

15.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 15 ust. 7 wzoru 

umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

15.9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

15.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

15.11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 

15 ust. 6 wzoru umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

15.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto 



 

 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości brutto większej niż 50 000 

zł.  

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY   

16.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w 

wysokości 10%  ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto oferty). 

16.2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych 

 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 

 

16.3.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

 

32 8170 0008 0000 0635 2000 0030 
 

 

16.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia z należytą starannością. 

Pozostałe 30% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta w zakresie 30% kwoty 

zabezpieczenia musi być ważna przez okres rękojmi za wady, tak, aby Zamawiający miał 

możliwość skorzystania z rękojmi za wady w razie konieczności.  

 

16.5. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.     

 

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

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

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP.   

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami UPZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami UPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 



 

 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy  pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

17.6. Termin wniesienia odwołania. 

 Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego  wniesienia  

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 

stronie internetowej 

c)  wobec czynności innych niż określone w ust. a i b  w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.7. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

c) odrzucenia oferty odwołującego 

d) opisu przedmiotu zamówienia 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.8. Pozostałe terminy i czynności są szczegółowo opisane w dziale VI UPZP. 

17.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.10. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP 

 

18.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
Do niniejszej dokumentacji przetargowej załącznikami są: 

18.1. Wzór formularza ofertowego        – zał. 1 

18.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału     – zał. 2 

18.3. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia      – zał. 3 

18.4. Informacja o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   – zał. 4 

18.5. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom – zał. 5 

18.6. Wzór umowy          – zał. 6 

18.7. Wykaz robót               – zał. 7 

18.8. Projekt           – zał. 8,  

18.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót     – zał. 9 

18.10. Przedmiary          – zał. 10 

 

 

  

 


