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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. z siedzibą 

ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola  

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000128732. 

telefon: 43 823 31 97 

faks: 43 823 24 06 

e-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl 

adres witryny internetowej: http://www.mpwikzdw.com.pl/ 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą”, 

„ustawą Pzp” lub „Pzp” o wartości przekraczającej kwoty określone w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa Pzp dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS  

w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w 

następującym zakresie: 

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, 

elektrycznej, sanitarnej i drogowej, 

b. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS, 

c. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz 

infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów 

małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni 

na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni. 

d. uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

e. rozruch technologiczny obiektu. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, 

przedmiarach robót budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych oraz Wytycznych do opracowania projektu wykonawczego stanowiących 

załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wspólny Słownik Zamówień:  cześć I: 45212000-6, 45212212-5,  część II: 45111291-4,  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, składających się z następujących 

części: 

a. część I – Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli, na 

którą składają się elementy opisane w punkcie 1 litery a, b, d oraz e, 

b. część II – Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS 

w Zduńskiej Woli, na którą składają się elementy opisane w punkcie 1 litera c. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.  

6. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  

7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20/28 

 

 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Cześć I: od dnia 02 maja 2017 r. do dnia 15 grudnia 2018 r. 

Część II: Zamawiający informuje że Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w 

terminie 2 miesięcy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót w terminie 3,5 miesiąca 

przed zakończeniem realizacji Części 1 niniejszego postępowania. Ostateczny termin 

wykonania zamówienia w Części 2 ustala się na dzień 30.10.2018 r.1 

 

 

                                                 
1 Z zastrzeżeniem treści punktu XVIII niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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VI. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU   

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż: 

Dla części I zamówienia: 

a. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

5.000.000,00 PLN, 

b. dysponuje polisą odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN. 

Dla części II zamówienia: 

a. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

150.000,00 PLN, 

b. dysponuje polisą odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek 

zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go jeden lub więcej 

(sumarycznie) wykonawców składających wspólnie ofertę. 

 

2. Zdolność techniczna i zawodowa: 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dziesięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: 

Dla części I zamówienia: 

a. minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno-

sportowego z basenami wewnętrznymi (krytymi) o powierzchni lustra wody nie 

mniejszej niż 400m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości netto nie mniejszej 

niż 22.000.000,00 PLN, 

b. minimum jedną robotę związaną z wykonaniem niecki basenowej ze stali nierdzewnej 

w konstrukcji spawanej, 

c. minimum jedna robotę związaną z wykonaniem niecki basenowej z ruchomym dnem, 

Dla części II zamówienia: 



 5 

d. minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zagospodarowania 

terenu o wartości netto nie mniejszej niż 400.000,00 PLN. 

 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie: 

Dla części I zamówienia: 

a. minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej 

wykonawczej obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami wewnętrznymi (krytymi) o 

powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2, 

b. minimum 2 usługi polegające na wykonaniu projektu wykonawczego obiektów 

sportowo-rekreacyjnych z basenami zawierającymi niecki ze stali nierdzewnej o 

powierzchni lustra wody minimum 400 m2 w każdym z tych obiektów, 
c. minimum 1 usługę polegającą na  wykonaniu projektu obiektu basenowego 

zawierającego nieckę ze stali nierdzewnej  z ruchomym dnem, 
d. minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego obiektu 

sportowo rekreacyjnego zawierającego zespół SPA o powierzchni użytkowej minimum 

300 m2. 
 

3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, dysponuje następującymi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego: 

Dla części I zamówienia: 

a. nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń i pełniła funkcję kierownika budowy na jednym co najmniej 

jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie obiektu basenowego o 

łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2, 

b. nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót  posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 10 letnim 

doświadczeniem, 

c. nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót  posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem. 

Dla części II zamówienia Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie. 

Przez doświadczenie, Zamawiający rozumie okres posiadania uprawnień budowlanych, tj. 

uprawnień wydanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 
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odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia nadania 

danej osobie uprawnień budowlanych. 

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie 

uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w 

rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 

2016 r., poz. 65). 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek 

zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z 

wykonawców składających wspólnie ofertę. 

W przypadku, gdy w toku niniejszego postępowania zaistnieje konieczność przeliczenia 

wartości wyrażonej w walucie obcej na polskiego złotego (PLN), Zamawiający wykona daną 

czynność z zastosowaniem średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy 

Bank Polski w publikacji „Kursy średnie walut obcych – tabela A” z pierwszego dnia 

roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 
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3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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. 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania 

wykluczeniu wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ w formie jednolitego 

dokumentu. Zakres oświadczenia, o którym mowa w pierwszym zdaniu określa załącznik 

nr 9 do SIWZ. Jednolity dokument wykonawca składa w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

2. W celu złożenia oświadczenia wykonawca pobiera ze strony internetowej serwisu eESPD - 

Formularz jednolitego dokumentu i wypełnia go zgodnie z zakresem określonym w nim 

przez zamawiającego. Zamawiający odsyła wykonawców na stronę serwisu eESPD: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd na, której Komisja Europejska 

udostępniła bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych 

zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD /Jednolitego 

dokumentu/JEDZ. Po wejściu na wyżej wskazaną stronę wykonawca winien oznaczyć, iż 

jest wykonawcą oraz że chce zaimportować plik ESPD/Jednolity dokument/JEDZ 

zamieszczony na witrynie zamawiającego jako załącznik do SIWZ pod nazwą pliku : „JEDZ 

budowa basenu Zduńska Wola”. Plik otwiera się tylko poprzez wspomnianą stronę https. 

A następnie wypełnić zaimportowany Formularz udzielając odpowiedzi na pytania 

dotyczące wykonawcy, podając szczegółowe i zgodne z prawdą informacje. Tak 

przygotowany Formularz, po jego podpisaniu, może zostać przekazany zamawiającemu 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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wraz z ofertą. Zamawiający, który otrzyma formularz JEDZ/ESPD przygotowany przez 

wykonawcę w postaci pliku xml, odczyta go przy pomocy narzędzia eESPD. Informacje, 

które poda wykonawca będą podstawą weryfikacji przez zamawiającego czy wobec 

wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 6 Rozdziale I SIWZ 

oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Rozdziale VI SIWZ. Powyższe wymaganie dotyczy także wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną oraz podmiotów, na których zasobach wykonawca polega - 

ust. 7 Rozdział I SIWZ. Zamawiający nie wymaga składania Jednolitego dokumentu dla 

podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów. Zamawiający wskazuje, iż w 

przypadku, gdyby powyższe informacje były dla wykonawcy niewystarczające może 

zapoznać się informacjami nt. wypełniania Jednolitego dokumentu przygotowanymi przez 

Urząd Zamówień Publicznych. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD oraz 

INSTRUKACJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (European 

Single Procurement Document ESPD) Link do strony: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

3. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniania warunków, w zakresie na w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, a także zobowiązanie do udostępnienia 

zasobów. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie aktualne na dzień złożenia 

oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 Pzp. 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

b. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 

c. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania  ofert  albo  wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest krótszy – w tym okresie, 
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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 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, 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, 

d. wykaz usług (projektowych) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

e. wykazu  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 wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 
f. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie  skazania  za  wykroczenie  na  karę  aresztu,  w 

zakresie  określonym  przez  zamawiającego  na  podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

g. 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, 
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h. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

i. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

j. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje  

potwierdzające,  że  powiązania  z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  

konkurencji w postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa : 

a. w lit. f  składa informację 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 informacja albo dokument w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

b. w lit. g składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w lit a i b 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 miejsce zamieszkania tej osoby, z 

uwzględnieniem terminów ich ważności. 

6. 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, 
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której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

7. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 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 2014 

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 

wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego 

posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 

oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

10. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, 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 

dotyczą każdego z nich. 

11. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi 

stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane 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 zbada 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 

4. 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. 

5. 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 dokumencie Jednolitym dokumencie, o którym mowa w pkt. VIII.1 SIWZ. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.5 litera od f do i SIWZ. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
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doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

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 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3. 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 realizację zamówienia. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w Jednolitym dokumencie, o 

którym mowa w pkt. VIII.1 SIWZ. 

6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

wypełniony Jednolity dokument, o którym mowa w pkt. VIII.1 SIWZ, potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

 
XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

Jednolity dokument, o którym mowa w pkt. VII.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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. 
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt XII.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt XII.6. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

10. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Jerzy Pieniążek – Dyrektor ds. Inwestycji 

i Marketingu. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  

a. część I:  399.000,00 PLN, 

b. część II: 1.000,00 PLN, 

c. część I i II: 400.000,00 PLN, 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.03.2017 r. do godz. 10:00. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer 25 1240 3305 

1111 0000 2935 7123, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. 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 dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 

Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy załączyć w oryginale 

bezpośrednio do oferty. Zaleca się, aby dokument wadialny został załączony do oferty w 
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taki sposób, aby jego ewentualny zwrot przez Zamawiającego nie naruszał integralności 

pozostałych elementów stanowiących ofertę. 

7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta może dotyczyć jednej lub obu części przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zaleca się, aby oferta oraz załączniki były przygotowane na podstawie wzorów formularzy 

stanowiących załącznik do SIWZ. 

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 

6. Oferta powinna być sporządzona zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub 

nieścieralnym atramentem bądź tuszem. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ze 

sobą połączone w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 



 17 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy lub wykonawców. 

8. Do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego będzie wynikało 

uprawnienie osoby lub osób do podpisania oferty. Jeżeli przedmiotowe dokumenty można 

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, wykonawca podaje tylko adres URL witryny 

oraz jeśli jest to niezbędne odpowiedni kod do pobrania dokumentu. Przedmiotowy 

dokument może być również załączony w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące 

w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

11. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli NIE OTWIERAĆ przed: 13.03.2017 r.  

godz. 10:15”. Na opakowaniu należy również umieścić dane adresowe Wykonawcy, by 

umożliwić zwrot oferty w przypadku wpłynięcia oferty po terminie. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. 

13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród 

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 

odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej 

kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

 
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat) do 13.03.2017 r.  do godz. 

10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.03.2017 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego,  

w sali konferencyjnej. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 

należy podać w zapisie liczbowym i słownie. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 

3. Cenę oferty należy skalkulować na podstawie: 

a. Projektu budowlanego, 

b. Wytycznych do opracowania projektu wykonawczego, 

c. Projektu umowy, 

d. treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Przedmiary stanowiące element projektu budowlanego załączonego do SIWZ mają 

charakter pomocniczy. Zamawiający dopuszcza dowolną ich modyfikację. Wykonawca nie 

ma obowiązku załączania do oferty kosztorysów ofertowych.  

5. Przedmiar dotyczący zagospodarowania terenu, zawiera minimalne ilości nasadzeń oraz 

elementów wyposażenia terenu koniecznych do uwzględniania przez Wykonawcę. 

6. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji podwykonawczej oraz oświadczenie uprawnionego geodety o 

zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

b. protokoły badań i sprawdzeń, 
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c. przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

d. sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez 

gestorów tych sieci, 

e. wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz 

wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór 

inwestorski, 

f. przedstawienie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały 

(bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez: 

Zamawiającego, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski). 

g. sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, 

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w niezbędnej ilości egzemplarzy, 

i. wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi, naniesionymi zmianami w toku 

budowy oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek. 

7. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji, które 

mogą być pomocne do prawidłowej kalkulacji oferty. 
8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a. dozór budowy i ochronę mienia, 
b. zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, 

montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy i napełniania wody w stawach, utrudnienia 

związane z realizacją zadania. 
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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1. Zamawiający ocenie oferty według następujących kryteriów: 

Dla części I zamówienia: 

a. [C] cena – 60% 

b. [T] termin wykonania zamówienia – 15% 

c. [K] kryterium techniczno-ekonomiczne2 – 20% 

d. [S] kryterium społeczne – 5%  

 

Dla części II zamówienia: 

e. [C] cena – 60% 

f. [O] koordynacja – 40% 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt XVIII.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Dla części I zamówienia: 

Nr Nazwa Wzór Opis 

1 
[C] 

cena 
𝐶 =  

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
∗ 60    

Cmin - najniższa cena spośród 

wszystkich ofert, 

Cb – cena badanej oferty. 

2 

[T] 

termin 

wykonania 

zamówienia 

Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie wykonanie zamówienia 

do dnia 15 października 2018 r. otrzyma 2 punkty. 

Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie wykonanie zamówienia 

do dnia 15 września 2018 r. otrzyma 10 punktów. 

Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie wykonanie zamówienia 

do dnia 15 sierpnia 2018 r. otrzyma 15 punktów. 

3 

[K]  

kryterium 

techniczno-

ekonomiczne 

K = (1 −
K𝑏 − Kmin

Kmax  −  Kmin
) ∗ 20 

𝐾𝑚𝑎𝑥 - sumaryczna ilość 

wody zużytej w ciągu 

tygodnia podczas płukania 

filtrów dla obiegów 1÷6 przy 

wymaganym płukaniu 

każdego filtra 2 razy w 

tygodniu z oferty o 

najwyższym zadeklarowanym 

                                                 
2 Wykonawca gwarantuje osiągnięcie Gwarantowanego Parametru Technicznego K podczas pomiarów w okresie 
eksploatacji obiektu. Dotrzymanie Gwarantowanego Parametru Technicznego podczas pomiarów w okresie 
eksploatacji nastąpi za pomocą przyrządów obiektowej aparatury kontrolno-pomiarowej zabudowanej na 
obiegach 1÷6. Niedotrzymanie Gwarantowanego Parametru Technicznego będzie obarczone karą wynikającą  
z zapisów umownych „Kary umowna za niedotrzymanie Gwarantowanego Parametru Technicznego K”. 
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zużyciu wody określona w 

m3/tydz. 

 

𝐾𝑚𝑖𝑛 - sumaryczna ilość 

wody zużytej w ciągu 

tygodnia podczas płukania 

filtrów dla obiegów 1÷6 przy 

wymaganym płukaniu 

każdego filtra 2 razy w 

tygodniu z oferty o 

najniższym zadeklarowanym 

zużyciu wody określona w 

m3/tydz. 

 

𝐾𝑏 - sumaryczna ilość wody 

zużytej w ciągu tygodnia do 

płukania filtrów dla obiegów 

1÷6 przy wymaganym 

płukaniu każdego filtra 2 razy 

w tygodniu z badanej oferty 

określona w m3/tydz. 

4 

[S] 

kryterium 

społeczne 

Wykonawca otrzyma 5 punktów jeżeli zadeklaruje skierowanie 

do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 5 osób o 

których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 lub 7 Pzp, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, przez cały okres 

realizacji umowy. 

Wykonawca otrzyma 1 punkt jeżeli zadeklaruje skierowanie do 

realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej od 1 do 4 osób o 

których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 lub 7 Pzp, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, przez cały okres 

realizacji umowy. 

Wykonawca, który nie zadeklaruje skierowania do realizacji 

przedmiotu zamówienia jakiejkolwiek osoby o której mowa w 

art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 lub 7 Pzp, w pełnym wymiarze czasu 

pracy, przez cały okres realizacji umowy na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy otrzyma 0 

punktów. 
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W ramach powyższych kryteriów wykonawca otrzyma łączną liczbę punktów wyliczoną 
według następującego wzoru: 
 

łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 = 𝐶 + 𝑇 + 𝐾 + 𝑆 
 

Dla części II zamówienia: 

Nr Nazwa Wzór Opis 

1 
[C] 

cena 
𝐶 =  

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
∗ 60    

Cmin - najniższa cena spośród 

wszystkich ofert, 

Cb – cena badanej oferty. 

2 
[O] 

koordynacja 

Wykonawca, który zadeklaruje pełną koordynację realizacji 

przedmiotu zamówienia z wykonawcą części I przedmiotu 

zamówienia, otrzyma 40 punktów. 

Przez pełną koordynację Zamawiający rozumie wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z wykonawcą 

części I przedmiotu zamówienia lecz nie później niż 30 dni przed 

zakończeniem realizacji części I przedmiotu zamówienia. 

Przyjęcie obowiązku koordynacji powoduje brak możliwości 

powoływania się na konieczność wydłużenia terminu realizacji 

części II zamówienia z uwagi na nieterminową realizację części I 

zamówienia. 

Wykonawca, który nie zadeklaruje pełnej koordynacji realizacji 

przedmiotu zamówienia z wykonawcą części I przedmiotu 

zamówienia, otrzyma 0 punktów.  

 

W ramach powyższych kryteriów wykonawca otrzyma łączną liczbę punktów wyliczoną 
według następującego wzoru: 
 

łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 = 𝐶 + 𝑂 
 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. 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 
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Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

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

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni 

na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

 
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny ofertowej (z zaokrągleniem do pełnych 1.000 zł w dół). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
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c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. 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. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a. Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie, 

b. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 

c. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

d. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e. Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto 

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wniesione zabezpieczenie 

musi umożliwiać Zastanawiającemu zaspokojenie jego roszczeń wynikłych z 

niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych treścią umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty 

zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku 

przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek 

dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

f. Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty 

do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy 

oraz: 

i. czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu 

uzyskania możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do 

Wykonawcy jak i Gwaranta lub Poręczyciela); 

ii. czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku 

podwójnego jej awizowania; 
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iii. 7 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty; 

Ponadto termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 

g. Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji 

lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje 

powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego i 

nie może być utożsamiany z terminem, o którym mowa w ppkt f. Termin ważności 

gwarancji musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XXI.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie 

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

 

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN 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. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są w Istotnych 

Postanowieniach Umowy. 

 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
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 ustawy Pzp.  

2. 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.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.  

6. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

XV. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sekretariat Zamawiającego otwarty jest w godzinach od 7.00 do 15.00. Wszelka 

korespondencja, która trafi do Zamawiającego po godzinach pracy sekretariatu będzie 

traktowana jako korespondencja otrzymana w następnym dniu roboczym. 

3. W przypadku, gdy w toku niniejszego postępowania zaistnieje konieczność przeliczenia 

wartości wyrażonej w walucie obcej na polskiego złotego (PLN), Zamawiający wykona daną 

czynność z zastosowaniem średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy 

Bank Polski w publikacji „Kursy średnie walut obcych – tabela A” z pierwszego dnia 
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roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Projekt budowlany, 

2. Przedmiar robót, 

3. STWiORB, 

4. Wytyczne do opracowania projektu wykonawczego,  

5. Formularz oferty, 

6. Wykaz wykonanych robót i usług, 

7. Wykaz osób, 

8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

9. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), 

10. Projekty umów. 


