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I. ZAMAWIAJĄCY	
Zamawiającym	jest:		

Europejskie	Centrum	Artystyczne	im.	Fryderyka	Chopina	w	Sannikach,	09-540	Sanniki,	
ul.	Warszawska	142,	www.ecasanniki.pl	

Godziny	urzędowania	7:30	–	15:30	(oprócz	sobót,	niedziel	i	świąt	ustawowo	wolnych	
od	pracy).	

	

II. PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA	
1. Przedmiotem	zamówienia	 jest	 realizacja	robót	budowlanych	wraz	z	dostawami	w	

ramach	 zadania	 inwestycyjnego	 „Poprawa	 dostępności	 do	 oferty	 kulturalnej	
poprzez	modernizację	zabytkowego	Zespołu	Pałacowo	–	Parkowego	im.	Fryderyka	
Chopina	w	Sannikach”,	polegająca	na:		

a) wykonaniu	 robót	 budowlanych	w	 ramach	rozbudowy,	 przebudowy	 i	
nadbudowy	 istniejącej	 muszli	 koncertowej	 zlokalizowanej	 Zespołu	 Pałacowo-
Parkowego	 im.”	Fryderyka	Chopina”	w	Sannikach	na	terenie	wraz	z	niezbędną	
infrastrukturą	i	wyposażeniem	oraz	zakup	trwałego	wyposażenia	prowadzenia	
działalności	kulturalnej,	

b) wykonaniu	 robót	 konserwatorsko-restauratorsko	 remontowanych	przy	
modernizacji	 zabytkowego	 ogrodzenia	 Zespołu	 Pałacowo-Parkowego	 im.”	
Fryderyka	 Chopina”	 w	 Sannikach	 wraz	 z	 częściową	 przebudową	 i	
ujednoliceniem	architektury	ogrodzenia.	

2. Przedmiot	 umowy	 jest	 współfinansowany	 ze	 środków	 UE	 w	 ramach	 projektu	
„Poprawa	 dostępności	 do	 oferty	 kulturalnej	 poprzez	 modernizację	 zabytkowego	
Zespołu	 Pałacowo-Parkowego	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 w	 Sannikach”,	
współfinansowanego	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
Osi	 Priorytetowej	 V	 „Gospodarka	 przyjazna	 środowisku”,	 działania	 5.3	
„Dziedzictwo	 kulturowe”	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Mazowieckiego	na	lata	2014-2020.	

3. Kody	CPV:	

45000000-7 roboty budowlane 
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 
	

4. Szczegółowy	zakres	przedmiotu	zamówienia	zawarty	jest	w	dokumentacji:	
 
	
	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Muszla	koncertowa		
	

o „Projekt	 budowlany	 zamienny	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	 2016	 r.	 ,	 będący	 załącznikiem	 do	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	
budowę	 nr	 174/2016	 z	 dnia	 06.06.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Starostę	
Gostynińskiego	 oraz	 załącznikiem	 nr	 1	 do	 decyzji	 nr	 121/2016	 z	 dnia	
11.05.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Mazowieckiego	 Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków,	branża	budowlana	

o Projekt	 budowlany	 zamienny	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	 2016	 r.	 ,	 będący	 załącznikiem	 do	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	
budowę	 nr	 174/2016	 z	 dnia	 06.06.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Starostę	
Gostynińskiego	 oraz	 	 załącznikiem	 nr	 2	 	 do	 decyzji	 nr	 121/2016	 z	 dnia	
11.05.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Mazowieckiego	 Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków;	branża	sanitarna		

o .Projekt	 budowlany	 zamienny	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	 2016	 r.	 ,	 będący	 załącznikiem	 do	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	
budowę	 nr	 174/2016	 z	 dnia	 06.06.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Starostę	
Gostynińskiego	 oraz	 załącznikiem	 nr	 3	 do	 decyzji	 nr	 121/2016	 z	 dnia	
11.05.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Mazowieckiego	 Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków;	branża	elektryczna		

o „Projekt	 wykonawczy	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	2016	r.;	branża	budowlana		

o „Projekt	 wykonawczy	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	2016	r.;	branża	sanitarna	

o „Projekt	 wykonawczy	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	
infrastrukturą	i	urządzeniami	w	Sannikach”	autorstwa	„PRO-BAN”	Maciej	
Banach	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	
kwietniu	2016	r.;	branża	elektryczna.	

o Specyfikacja	 techniczna	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	
Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	 (modernizacja)	 budynku	 muszli	
koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	 infrastrukturą	 i	 urządzeniami	 w	
Sannikach”	 autorstwa	 „PRO-BAN”	 Maciej	 Banach	 „Projektowanie,	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	 kwietniu	 2016	 r.;	 na	 „Roboty	
ogólnobudowlane,	instalacje	elektryczne”;		

o Specyfikacja	 techniczna	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	
Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	 (modernizacja)	 budynku	 muszli	
koncertowej	 wraz	 z	 niezbędną	 infrastrukturą	 i	 urządzeniami	 w	
Sannikach”	 autorstwa	 „PRO-BAN”	 Maciej	 Banach	 „Projektowanie,	
Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	 kwietniu	 2016	 r.;	 dla		
„Przebudowy	 instalacji	 doziemnej	wodociągowej	 –	Roboty	 budowlane	w	
zakresie	 budowy	 rurociągów,	 ciągów	 komunikacyjnych	 i	 linii	
energetycznych		45213000-5;	Instalacji	doziemnej	kanalizacji	sanitarnej	–	
Roboty	 budowlane	 w	 zakresie	 budowy	 rurociągów,	 ciągów	
komunikacyjnych	 i	 linii	 energetycznych	 –	 45231000-5”;	 Instalacji	
doziemnej	kanalizacji	deszczowej	–	Roboty	budowlane	w	zakresie	budowy	
rurociągów,	ciągów	komunikacyjnych	i	 linii	energetycznych	–	45231000-
5;	 Ogrzewania	 i	 klimatyzacja	 –	 Instalowanie	 urządzeń	 grzewczych,	
wentylacyjnych	 i	 klimatyzacyjnych	 –	 45331000-6;	 Instalacji	 wod-kan	
Roboty	instalacyjne	wodne	i	kanalizacyjne	45332000-3;	

o Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
budowlana	–	koszty	kwalifikowane;	(stron	15)	

o 	Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
budowlana	–	koszty	niekwalifikowane;	(stron	5)	

o Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
sanitarna	–	koszty	kwalifikowane;	(stron	11)	

o 	Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
sanitarna	–	koszty	niekwalifikowane;	(stron	5)	

o Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
elektryczna	–	koszty	kwalifikowane;	(stron	3)	

o 	Przedmiar	 robót	 dla	 Rozbudowa,	 nadbudowa	 i	 przebudowa	
(modernizacja)	 budynku	 muszli	 koncertowej	 w	 Sannikach	 opracowany	
przez	 Andrzeja	 Kłodawskiego,	 w	 dniu	 18kwietnia	 2017	 r.	 branża	
elektryczna	–	koszty	niekwalifikowane;	(stron	2)	

Wyposażenie		
o Zestawienie	–	„Podesty	estradowe”;	
o Zestawienie	–	„Parametry	agregatu	prądotwórczego”;	
o Zestawienie	–	Wykaz	wyposażenia	muszli	koncertowej”.	
o Parametry	platformy	dla	osób	niepełnosprawnych.	

	
	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

	
Ogrodzenie			

o Projekt	 budowlany	 zamienny	 Rewaloryzacji	 parku	 w	 zespole	 Pałacowo-
Parkowym	 	 im.	Fryderyka	Chopina	w	Sannikach	 	 -	ogrodzenie	autorstwa	
„Biuro	Rozwoju	i	Realizacji	Projektów	Budowlanych	„HOL-BUD”	sp.	z	o.o.	,	
Projektowanie,	 Nadzór	 i	 Wykonawstwo	 Budowlane	 	 	 „Projektowanie,	
Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	 grudniu	 2015	 r.;	 będący	
załącznikiem	 nr	 1	 do	 decyzji	 nr	 28/2016	 z	 dnia	 10.02.2016	 r.	 wydanej	
przez	 Mazowieckiego	 Wojewódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków	 oraz	 do	
wydanej	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	 budowę	 nr	 60/2016	 wydanej	 w	 dniu	
03.03.3026	r.	przez	Starostę	Gostynińskiego	

o Projekt	 budowlany	 zamienny	 Rewaloryzacji	 parku	 w	 zespole	 Pałacowo-
Parkowym	 	 im.	Fryderyka	Chopina	w	Sannikach	 	 -	ogrodzenie	autorstwa	
„Biuro	Rozwoju	i	Realizacji	Projektów	Budowlanych	„HOL-BUD”	sp.	z	o.o.	,	
Projektowanie,	 Nadzór	 i	 Wykonawstwo	 Budowlane	 	 	 „Projektowanie,	
Kosztorysowanie,	 Nadzory”	 wykonany	 w	 grudniu	 2015	 r.;	 będący	
załącznikiem	 nr	 2	 do	 decyzji	 nr	 28/2016	 z	 dnia	 10.02.2016	 r.	 wydanej	
przez	 Mazowieckiego	 Wojewódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków	 oraz	 do	
wydanej	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	 budowę	 nr	 60/2016	 wydanej	 w	 dniu	
03.03.3026	r.	przez	Starostę	Gostynińskiego;	

o Program	 Prac	 Konserwatorskich	 autorstwa	 „Biuro	 Rozwoju	 i	 Realizacji	
Projektów	 Budowlanych	 „HOL-BUD”	 sp.	 z	 o.o.,	 Projektowanie,	 Nadzór	 i	
Wykonawstwo	 Budowlane	 „Projektowanie,	 Kosztorysowanie,	 Nadzory”	
wykonany	 w	 grudniu	 2015	 r.;	 będący	 załącznikiem	 nr	 3	 do	 decyzji	 nr	
28/2016	 z	 dnia	 10.02.2016	 r.	 wydanej	 przez	 Mazowieckiego	
Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	

o Projekt	wykonawczy	zamienny	Rewaloryzacji	parku	w	zespole	Pałacowo-
Parkowym	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 w	 Sannikach	 -	 ogrodzenie	 autorstwa	
„Biuro	Rozwoju	i	Realizacji	Projektów	Budowlanych	„HOL-BUD”	sp.	z	o.o,	
Projektowanie,	 Nadzór	 i	 Wykonawstwo	 Budowlane	 „Projektowanie,	
Kosztorysowanie,	Nadzory”	wykonany	w	grudniu	2015	r.;	

o Specyfikacja	 techniczna	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	 dla	
Rewaloryzacji	 parku	 w	 zespole	 Pałacowo-Parkowym	 im.	 Fryderyka	
Chopina	w	Sannikach	wykonana	przez	mgr	inż.	Tomasza	Reszkowskiego	

o Przedmiar	robót	dla	Remont	zabytkowego	ogrodzenia	Zespołu	Pałacowo-
Parkowego	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 wraz	 z	 częściową	 przebudową	
opracowany	 przez	 „Biuro	 Rozwoju	 i	 Realizacji	 Projektów	 Budowlanych	
„HOL-BUD”	sp.	z	o.o.,	Projektowanie,	Nadzór	 i	Wykonawstwo	Budowlane			
„Projektowanie,	Kosztorysowanie,	Nadzory”	wykonany	23.02.2016	r.		

	
5. Wykonawca	 udzieli	 co	 najmniej	 60	 miesięcznej	 rękojmi	 i	 gwarancji	 na	

wykonane	roboty	budowlane.	
6. Przy	 wykonywaniu	 przedmiotu	 zamówienia	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	

stosować	wyroby	budowlane	wprowadzone	do	obrotu	lub	udostępnione	na	rynku	
krajowym	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi	 a	 także	 zgodnie	 z	 zamierzonym	
zastosowaniem	 (art.	 10	 ustawy	 z	 dnia	 7	 lipca	 1994	 r.	 Prawo	 budowlane	 tekst	
jednolity	Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	1332).	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

7. Zamawiający	 wskazuje,	 że	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 ustalenie	 ceny	 przez	
Wykonawcę	 na	 podstawie	 załączonych	 przedmiarów,	 skorzystanie	 z	 wyżej	
wskazanych	przedmiarów	nastąpi	wyłącznie	na	ryzyko	Wykonawcy.	

8. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 zrealizować	 przedmiot	 zamówienia	 na	 zasadach	 i	
warunkach	opisanych	we	wzorze	umowy	stanowiącym	załącznik	nr	7	do	SIWZ.	

9. Zamawiający	 zaleca,	 aby	 Wykonawca	 dokonał	 wizji	 lokalnej	 miejsca	 roboty	
budowlanej,	aby	uzyskać	informacje,	które	mogą	być	konieczne	do	przygotowania	
oferty	 oraz	 zawarcia	 umowy	 i	 wykonania	 zamówienia.	 Termin	 wykonania	 wizji	
lokalnej	powinien	zostać	ustalony	z	Zamawiającym.	Koszty	dokonania	wizji	lokalnej	
poniesie	Wykonawca.	

10. W	 przypadku,	 gdy	 w	 dokumentacji	 przetargowej	 zostały	 wskazane	 znaki	
towarowe,	patenty	lub	pochodzenie	materiałów	i	urządzeń,	Zamawiający	dopisuje	
wyraz	 „lub	 równoważny”.	 Zamawiający	 dopuszcza	 zaoferowanie	 materiałów	 i	
urządzeń	 równoważnych,	 pod	 warunkiem,	 że	 zagwarantują	 one	 uzyskanie	
parametrów	 technicznych	 i	 eksploatacyjnych	 nie	 gorszych	 od	 określonych	 w	
dokumentacji,	a	w	szczególności:	
- zapewnienia	spełnienia	tych	samych	funkcji,	
- zapewnienia	urządzeń	wykonanych	z	materiałów	określonych	w	dokumentacji	

projektowej,	
- zapewnienia	urządzeń	o	tym	samym	przeznaczeniu.	
Za	równoważne,	w	stosunku	do	wskazanych	materiałów	i	urządzeń,	Zamawiający	
uzna	 takie,	 oferowane	 przez	 Wykonawcę	 materiały	 i	 urządzenia,	 które	 pod	
względem	wykonawczym,	funkcjonalnym,	technicznym,	estetycznym,	jakościowym	
i	użytkowym	będą	równoważne	do	opisanego	w	projekcie	budowlanym.	

Za	równoważne	pod	względem:	

a)	 wykonawczym	 i	 funkcjonalnym	 –	 Zamawiający	 rozumie	 takie	 materiały	 i	
urządzenia,	 które	 umożliwią	 na	 etapie	 ich	 eksploatacji	 osiągnięcie	 zakładanych	
walorów	technicznych	i	użytkowych	w	trakcie	eksploatacji,	

b)	 technicznym,	 estetycznym,	 jakościowym	 i	 użytkowym	–	 Zamawiający	 rozumie	
takie	 materiały	 i	 urządzenia,	 które	 posiadają	 równoważne	 pod	 względem	
technicznym	 budowę	 i	 zastosowane	 materiały,	 jakość	 wykonania,	 trwałość,	 co	
zawarte	w	projekcie	budowlanym	materiały	i	urządzenia.	

Wykazanie	 równoważności,	 tj.	 spełniania	 wymagań	 określonych	 przez	
Zamawiającego	w	dokumentacji	 stanowiącej	opis	przedmiotu	 zamówienia	należy	
do	Wykonawcy.		

Jeżeli	 zostaną	 zaoferowane	 materiały	 lub	 urządzenia	 równoważne,	 Wykonawca	
zobowiązany	 jest	 wykazać,	 że	 spełniają	 one	 wymagania	 określone	 przez	
Zamawiającego.	W	 takim	przypadku	Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 załączenia	
do	oferty	wykazu	tych	materiałów	wraz	z	podaniem	nazwy	producenta	oraz	opisu	
technicznego	proponowanych	rozwiązań	równoważnych	i	kart	katalogowych.	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Złożone	 ww.	 dokumenty	 będą	 podlegały	 ocenie	 przez	 Zamawiającego.	
W	przypadku,	gdy	Wykonawca	nie	złoży	w	ofercie	przedmiotowych	dokumentów	
o	 zastosowaniu	 innych	 materiałów	 i	 urządzeń,	 to	 rozumie	 się	 przez	 to,	 że	 do	
kalkulacji	ceny	oferty	i	do	realizacji	przedmiotu	zamówienia	zostały	zastosowane	
materiały	i	urządzenia	zaproponowane	w	dokumentacji	projektowej.	

11. Zatrudnienie	
1) Zamawiający	 stosownie	 do	 art.	 29	 ust.	 3a	 ustawy	 Pzp	 wymaga	 zatrudnienia	

przez	 wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 osób	
wykonujących	wskazane	przez	 zamawiającego	 czynności	w	 zakresie	 realizacji	
zamówienia.		
Rodzaj	 czynności	 niezbędnych	 do	 realizacji	 zamówienia,	 których	 dotyczą	
wymagania	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 przez	wykonawcę	 lub	
podwykonawcę	osób	wykonujących	czynności	w	trakcie	realizacji	zamówienia:	
a) wykonanie	robót	ogólnobudowlanych	objętych	przedmiotem	zamówienia,	
b) wykonanie	 robót	 związanych	 z	 instalacją	 odnawialnych	 źródeł	 energii	

objętych	przedmiotem	zamówienia,	
c) Wykonanie	 robót	 związanych	 z	 utwardzeniem	 nawierzchni	 ścieżek	

parkowych	objętych	przedmiotem	zamówienia.	
2) Zatrudnienie	na	podstawie	umowy	o	pracę	powinno	trwać	nieprzerwanie	przez	

cały	okres	realizacji	umowy.	
3) W	trakcie	realizacji	zamówienia	zamawiający	uprawniony	jest	do	wykonywania	

czynności	 kontrolnych	 wobec	 wykonawcy	 odnośnie	 spełniania	 przez	
wykonawcę	lub	podwykonawcę	wymogu	zatrudnienia	na	podstawie	umowy	o	
pracę	 osób	 wykonujących	 wskazane	 w	 punkcie	 1	 czynności.	 Zamawiający	
uprawniony	jest	w	szczególności	do:		
a)	żądania	oświadczeń	i	dokumentów	w	zakresie	potwierdzenia	spełniania	ww.	
wymogów	i	dokonywania	ich	oceny,	
b)	 żądania	 wyjaśnień	 w	 przypadku	 wątpliwości	 w	 zakresie	 potwierdzenia	
spełniania	ww.	wymogów,	
c)	przeprowadzania	kontroli	na	miejscu	wykonywania	świadczenia.	

4)	 W	 trakcie	 realizacji	 zamówienia	 na	 każde	 wezwanie	 zamawiającego	 w	
wyznaczonym	 w	 tym	 wezwaniu	 terminie	 wykonawca	 przedłoży	
zamawiającemu	 wskazane	 poniżej	 dowody	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełnienia	
wymogu	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 przez	 wykonawcę	 lub	
podwykonawcę	osób	wykonujących	wskazane	w	ustępie	1	czynności	w	trakcie	
realizacji	zamówienia:	
a)	 oświadczenie	 wykonawcy	 lub	 podwykonawcy	 o	 zatrudnieniu	 na	
podstawie	 umowy	 o	 pracę	 osób	 wykonujących	 czynności,	 których	 dotyczy	
wezwanie	 zamawiającego.	 Oświadczenie	 to	 powinno	 zawierać	 w	
szczególności:	dokładne	określenie	podmiotu	składającego	oświadczenie,	datę	
złożenia	oświadczenia,	wskazanie,	 że	objęte	wezwaniem	czynności	wykonują	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

osoby	 zatrudnione	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 oraz	 podpis	 osoby	
uprawnionej	 do	 złożenia	 oświadczenia	 w	 imieniu	 wykonawcy	 lub	
podwykonawcy;	
b)	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpowiednio	 przez	 wykonawcę	
lub	 podwykonawcę	 kopię	 umowy/umów	 o	 pracę	 osób	 wykonujących	 w	
trakcie	 realizacji	 zamówienia	 czynności,	 których	 dotyczy	 ww.	 oświadczenie	
wykonawcy	 lub	 podwykonawcy	 (wraz	 z	 dokumentem	 regulującym	 zakres	
obowiązków,	jeżeli	został	sporządzony).	Kopia	umowy/umów	powinna	zostać	
zanonimizowana	 w	 sposób	 zapewniający	 ochronę	 danych	 osobowych	
pracowników,	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	
ochronie	 danych	 osobowych	 (tj.	 w	 szczególności1	 bez	 adresów,	 nr	 PESEL	
pracowników).	 Imię	 i	 nazwisko	 pracownika	 nie	 podlega	 anonimizacji.	
Informacje	 takie	 jak:	 data	 zawarcia	 umowy,	 rodzaj	 umowy	o	pracę	 i	wymiar	
etatu	 powinny	 być	 możliwedo	 zidentyfikowania;	
c)	zaświadczenie	właściwego	oddziału	ZUS,	potwierdzające	opłacanie	przez	
wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	 i	
zdrowotne	z	tytułu	zatrudnienia	na	podstawie	umów	o	pracę	za	ostatni	okres	
rozliczeniowy;	
d)	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpowiednio	 przez	 wykonawcę	
lub	 podwykonawcę	 kopię	 dowodu	 potwierdzającego	 zgłoszenie	
pracownika	przez	pracodawcę	do	ubezpieczeń,	zanonimizowaną	w	sposób	
zapewniający	ochronę	danych	osobowych	pracowników,	zgodnie	z	przepisami	
ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych.	
 

5)	 Niezłożenie	 przez	 wykonawcę	 w	 wyznaczonym	 przez	 zamawiającego	 terminie	
żądanych	 przez	 zamawiającego	 dowodów	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełnienia	 przez	
wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 wymogu	 zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	
traktowane	 będzie	 jako	 niespełnienie	 przez	 wykonawcę	 lub	 podwykonawcę	 wymogu	
zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	o	 pracę	 osób	wykonujących	wskazane	w	ustępie	 1	
czynności.		

6)	W	 przypadku	 uzasadnionych	wątpliwości	 co	 do	 przestrzegania	 prawa	 pracy	 przez	
wykonawcę	 lub	 podwykonawcę,	 zamawiający	 może	 zwrócić	 się	 o	 przeprowadzenie	
kontroli	przez	Państwową	Inspekcję	Pracy.	

7)	Gdy	Wykonawca	nie	przedłoży	oświadczeń	lub	nie	złoży	wyjaśnień,	o	których	mowa	
w	ust.	3,	lub	dowodów,	o	których	mowa	w	ust.	4,	zobowiązany	będzie,	każdorazowo	za	
każdy	stwierdzony	przypadek,	do	zapłacenia	kary	umownej	Zamawiającemu	w	okresie	
realizacji	umowy	w	wysokości	brutto	2.000	zł.	

																																																													
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

8)	W	przypadku	rozwiązania	stosunku	pracy	przez	osobę	zatrudnioną	lub	pracodawcę	
przed	 zakończeniem	 tego	 okresu	Wykonawca	będzie	 zobowiązany	do	 zatrudnienia	 na	
podstawie	 umowy	 o	 pracę	 na	 to	 miejsce	 innej	 osoby.	 W	 przypadku,	 gdy	 z	 różnych	
przyczyn	 stosunek	 pracy	 zostanie	 rozwiązany	 a	 Wykonawca	 nie	 zatrudni	 w	 miejsce	
brakującej	 osoby	 innej	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę,	 zobowiązany	 jest	 do	 zapłacenia	
kary	 umownej	 Zamawiającemu	 w	 wysokości	 brutto	 100	 zł	 –	 za	 każdego	
niezatrudnionego,	za	każdy	dzień	w	okresie	realizacji	umowy.	
12. Podwykonawcy	
Zamawiający	 dopuszcza	 wykonanie	 przedmiotu	 zamówienia	 przy	 udziale	
podwykonawców.	Zamawiający	nie	zastrzega	obowiązku	osobistego	wykonania	przez	
wykonawcę	 kluczowych	 części	 zamówienia.	 Zamawiający	 żąda	 wskazania	 przez	
Wykonawcę	 w	 Ofercie	 części	 zamówienia,	 których	 wykonanie	 zamierza	 powierzyć	
Podwykonawcom	i	podania	przez	wykonawcę	firm	podwykonawców.		

	
Zgodnie	z	art.	36b	ust.	1a	ustawy	Pzp	„W	przypadku	zamówień	na	roboty	budowlane	
lub	 usługi,	 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”.	
	

Powierzenie	 wykonania	 części	 zamówienia	 podwykonawcom	 nie	 zwalnia	
wykonawcy	z	odpowiedzialności	za	należyte	wykonanie	tego	zamówienia.	
Wykonawca	odpowiada	za	działania,	uchybienia,	 zaniedbania	podwykonawcy,	 jak	
za	swoje	działania.	

Powyższe	dotyczy	 także	podmiotu	na	zdolnościach,	którego	wykonawca	polega	w	
odniesieniu	 do	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 dotyczących	 wykształcenia,	
kwalifikacji	 ZAWODOWYCH	 lub	 doświadczenia.	 Podmiot	 udostępniający	 zasób	
zobowiązany	jest	do	zrealizowania	robót,	których	wskazane	zdolności	dotyczą.	
	

13. Opis	 części	 zamówienia:	 Zamawiający	 nie	 dopuszcza	 składania	 ofert	
częściowych.	

	

14. Informacja	o	zamówieniach,	o	których	mowa	w	art.	67	ust.	1	pkt	6	ustawy	Pzp	
Zamawiający	nie	przewiduje	udzielenia	zamówień,	o	których	mowa	w	art.	67	ust.	1	
pkt	6	ustawy	Pzp.	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

15. Oferty	wariantowe:	Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.	
	

16. Zamawiający	informuje,	że	zgodnie	z	zapisami	art.	29	ust.	5	oraz	art.	30	ust.	8	pkt.	
1)	 ustawy	 PZP,	 wymagania	 dotyczące	 dostępności	 osób	 niepełnosprawnych	 oraz	
uwzględniające	 potrzeby	 użytkowników	 zostały	 zawarte	 w	 opisie	 przedmiotu	
zamówienia	stanowiącym	załączniki	do	SIWZ.	
	

III. TERMIN	WYKONANIA	ZAMÓWIENIA	
Termin	wykonania	zamówienia	–	do	28	maja	2018	r.	

	

IV. WARUNKI	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	
1. Zgodnie	 z	 przepisem	 art.	 22	 ust.	 1	 pkt.	 1	 ustawy	 Pzp	 o	 udzielenie	 zamówienia	

mogą	 ubiegać	 się	Wykonawcy,	 którzy	 nie	 podlegają	wykluczeniu	 na	 podstawie	
art.	24	ust.	1	pkt	12-23	ustawy	Pzp	i	24	ust.	5	pkt	1	i	8	ustawy	Pzp	oraz	spełniają	
określone	przez	Zamawiającego	warunki	udziału	w	postępowaniu	dotyczące:	
	

1.1. sytuacji	ekonomicznej	lub	finansowej:	
	

Warunek	zostanie	spełniony,	 jeżeli	w	złożonych	dokumentach	 i	oświadczeniach	
Wykonawca	 jednoznacznie	 wykaże,	 że	 posiada	 ubezpieczenie	 od	
odpowiedzialności	 cywilnej	 w	 zakresie	 prowadzonej	 działalności	 związanej	 z	
przedmiotem	zamówienia	na	sumę	gwarancyjną	2	000	000,00	zł.	
	

	
1.2. Zdolności	technicznej	lub	zawodowej:		

Warunek	zostanie	spełniony,	jeżeli	w	złożonych	dokumentach	i	oświadczeniach	
Wykonawca	jednoznacznie	wykaże,	że:	

1.2.1. 	w	okresie	 ostatnich	5	 lat	 przed	upływem	 terminu	 składania	 ofert,	 a	
jeżeli	 okres	 prowadzenia	 działalności	 jest	 krótszy	 –	 w	 tym	 okresie,	
wykonał:	

a) 1	 robotę	 budowlaną	 polegającą	 na	 budowie,	 rozbudowie,	 remoncie	 lub	
przebudowie	 obiektu	 budowlanego	 wpisanego	 do	 Wojewódzkiego	 Rejestru	
zabytków;	

b) 1	 robotę	 budowlaną	 polegającą	 na	 budowie,	 rozbudowie,	 remoncie	 lub	
przebudowie	obiektu	budowlanego	o	wartości	nie	mniejszej	niż	3	000	000,00	
zł	brutto	każda	(słownie:	trzy	miliony	złotych);	

c) 1	robotę	budowlaną	obejmującą	montaż	kolektorów	słonecznych.	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Zamawiający	 dopuszcza,	 aby	 ww.	 roboty	 budowlane	 były	 wykonane	 w	 ramach	
jednej	lub	kilku	umów.		

Użyte	przez	Zamawiającego	pojęcia	budowy,	 rozbudowy,	 remontu,	przebudowy,	
obiektu	budowlanego	należy	rozumieć	zgodnie	z	definicjami	podanymi	w	ustawie	
Prawo	budowalne	z	dnia	7	lipca	1994	r.	

W	 przypadku,	 gdy	 wartość	 robót	 budowlanych/usług	 wykazanych	 przez	
wykonawcę	wyrażona	będzie	w	walucie	obcej,	zamawiający	przeliczy	wartość	na	
walutę	 polską	 w	 oparciu	 o	 średni	 kurs	 walut	 NBP,	 dla	 danej	 waluty,	 z	 daty	
wszczęcia	 postępowania	 (ogłoszenia	 niniejszego	 postępowania).	 Jeżeli	 w	 tym	
dniu	nie	będzie	opublikowany	średni	kurs	NBP,	zamawiający	przyjmie	kurs	średni	
z	ostatniej	tabeli	przed	wszczęciem	postępowania).		

	

1.2.2. 	dysponuje	 lub	 będzie	 dysponował	 w	 okresie	 wykonywania	 zamówienia	 i	
skieruje	do	jego	realizacji	osoby,	które	będą	pełnić	funkcję:	

	
a)	Kierownika	budowy	posiadającego	uprawnienia	budowlane	do	kierowania	robotami	
budowlanymi	 w	 specjalności	 konstrukcyjno–budowlanej,	 posiadającego	 co	 najmniej	
pięcioletnią	 praktykę	 zawodową	 oraz	 doświadczenie	 przy	 kierowaniu	 2	 robotami	
budowlanymi	związanymi	z	remontem,	budową,	przebudową	lub	rozbudową	budynku	o	
wartości	 min.	 3.000.000,00	 zł	 brutto	 każda	 oraz	 posiadająca	 co	 najmniej	 18-sto	
miesięczne	 doświadczenie	 zawodowe	 biorąc	 udział	 w	 robotach	 budowlanych	
prowadzonych	 przy	 zabytkach	 nieruchomych	 wpisanych	 do	 rejestru	 lub	 inwentarza	
muzeum	będącego	instytucją	kultury,	
b)	 Kierownika	 prac	 restauratorskich	 oraz	 prac	 konserwatorskich	 posiadającego	
kwalifikacje	o	których	mowa	w	przepisach	art.	37a	albo	37b	ustawy	z	dnia	23	lipca	2003	
r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabytkami	 (tekst	 jednolity:	 Dz.	 U.	 z	 2014	 r.,	 poz.	
1445	ze	zmianami)	
c)	 Kierownika	 robót	 posiadającego	 aktualne	 uprawnienia	 do	 kierowania	 robotami	 w	
specjalności	 instalacyjnej	 w	 zakresie	 sieci,	 instalacji	 oraz	 urządzeń	 elektrycznych	 i	
elektroenergetycznych,	 posiadającego	minimum	 trzyletnie	 doświadczenie	 w	 pełnieniu	
funkcji	kierownika	robót	dla	robót	elektrycznych,		
d)	 Kierownika	 robót	 posiadającego	 uprawnienia	 budowlane	 do	 kierowania	 robotami	
budowlanymi	 w	 zakresie	 sieci,	 instalacji	 i	 urządzeń	 cieplnych,	 wentylacyjnych,	
gazowych,	 wodociągowych	 i	 kanalizacyjnych,	 posiadającego	 minimum	 trzyletnie	
doświadczenie	w	pełnieniu	funkcji	kierownika	robót	dla	robót	sanitarnych,	
e)	 Kierownika	 robót	 posiadającego	 uprawnienia	 budowalne	 do	 kierowania	 robotami	
budowalnymi	 w	 zakresie	 sieci,	 instalacji	 i	 urządzeń:	 telekomunikacyjnych,	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

posiadającego	minimum	trzyletnie	doświadczenie	w	pełnieniu	funkcji	kierownika	robót	
dla	robót	telekomunikacyjnych.	
	
Zamawiający	 informuje,	 iż	 doświadczenie	 mierzone	 w	 latach	 będzie	 liczone	 jako	
rzeczywiste	 pełnienie	 funkcji	 na	 poszczególnych	 budowach,	 w	 związku	 z	 czym	 przy	
obliczaniu	 nie	 będzie	 brane	 pod	 uwagę	 pełnienie	 funkcji	 w	 tym	 samym	 czasie	 na	
różnych	budowach.	

Zamawiający	 dopuszcza	 również	 możliwość	 łączenia	 funkcji	 Kierownika	 Budowy	 z	
Kierownikiem	robót.		

Zamawiający,	 określając	wymogi	 dla	 każdej	 osoby	w	 zakresie	 posiadanych	 uprawnień	
budowlanych,	 dopuszcza	 odpowiadające	 im	 uprawnienia	 budowlane,	 które	 zostały	
wydane	 na	 podstawie	 wcześniej	 obowiązujących	 przepisów	 oraz	 odpowiadające	 im	
uprawnienia	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	(Dz.	U.	z	2016r.	poz.	65).	

	
	

V. PRZESŁANKI	WYKLUCZENIA	WYKONAWCÓW	
	

1. Z	postępowania	o	udzielenie	 zamówienia	wyklucza	 się	Wykonawcę	w	stosunku	
do	którego	zachodzi	którakolwiek	z	okoliczności,	o	których	mowa	w	art.	24	ust.	1	
pkt	12	–	23	ustawy	Pzp	oraz	24	ust.	5	pkt	1	i	8	ustawy	Pzp.	

2. Zamawiający	przewiduje	wykluczenie	wykonawcy:	
• na	podstawie	art.	24	ust.	5	pkt.	1	ustawy,	

	
W	stosunku	do	którego	otwarto	likwidację,	w	zatwierdzonym	przez	sąd	układzie	
w	postępowaniu	restrukturyzacyjnym	jest	przewidziane	zaspokojenie	wierzycieli	
przez	likwidację	jego	majątku	lub	sąd	zarządził	likwidację	jego	majątku	w	trybie	
art.	332	ust.	1	ustawy	z	dnia	15	maja	2015	r.	 -Prawo	restrukturyzacyjne	 (tekst	
jednolity:	Dz.	U.	Z	2016	r.,	poz.	1574	z	późn.	zm.)	lub	którego	upadłość	ogłoszono,	
z	 wyjątkiem	 wykonawcy,	 który	 po	 ogłoszeniu	 upadłości	 zawarł	 układ	
zatwierdzony	prawomocnym	postanowieniem	sądu,	 jeżeli	układ	nie	przewiduje	
zaspokojenia	 wierzycieli	 przez	 likwidację	 majątku	 upadłego,	 chyba	 że	 sąd	
zarządził	likwidację	jego	majątku	w	trybie	art.	366	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	lutego	
2003	r.	–Prawo	upadłościowe	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	2261,	z	późn.	
zm.);	
	

• na	podstawie	art.	24	ust.	5	pkt.	8	ustawy		
	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Z	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 Zamawiający	 może	 wykluczyć	
Wykonawcę,	który	naruszył	obowiązki	dotyczące	płatności	podatków,	opłat	 lub	
składek	na	ubezpieczenia	społeczne	lub	zdrowotne,	co	zamawiający	jest	w	stanie	
wykazać	za	pomocą	stosownych	środków	dowodowych,	z	wyjątkiem	przypadku,	
o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 pkt.	 15,	 chyba	 że	 wykonawca	 dokonał	 płatności	
należnych	 podatków,	 opłat	 lub	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	 lub	
zdrowotne	wraz	z	odsetkami	lub	grzywnami	lub	zawarł	wiążące	porozumienie	w	
sprawie	spłaty	tych	należności.	

3. Wykluczenie	Wykonawcy	następuje	zgodnie	z	art.	24	ust.	7	ustawy	Pzp.	
4. Wykonawca,	który	podlega	wykluczeniu	na	podstawie	art.	24	ust.	1	pkt	13	 i	14	

ustawy	 Pzp	 oraz	 art.	 24	 ust.	 1	 pkt	 16-20	 i	 ust.	 5	 pkt	 1	 i	 8	 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.	 Przepis	 ten	 nie	
ma	 zastosowania,	 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. Wykonawca	 nie	 podlega	 wykluczeniu,	 jeżeli	 Zamawiający,	 uwzględniając	 wagę		
i	 szczególne	 okoliczności	 czynu	 Wykonawcy,	 uzna	 za	 wystarczające	 dowody	
przedstawione	na	podstawie	ust.4.	

6. Zamawiający	 może	 wykluczyć	 Wykonawcę	 na	 każdym	 etapie	 postępowania	 o	
udzielenie	zamówienia.		

	

VI. WYKAZ	 OŚWIADCZEŃ	 i	 DOKUMENTÓW	 POTWIERDZAJĄCYCH	 SPEŁNIANIE	
WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	ORAZ	BRAK	PODSTAW	WYKLUCZENIA		
1. Do	oferty	Wykonawca	zobowiązany	 jest	dołączyć	aktualne	na	dzień	składania	
ofert	oświadczenie	stanowiące	wstępne	potwierdzenie,	że	Wykonawca:	
a. nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania,	
b. spełnia	warunki	udziału	w	postępowaniu.	

2. Oświadczenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 złożyć	 
na	formularzu	stanowiącym	załącznik	nr	2	do	SIWZ.		

3. W	przypadku	Wykonawców	wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 zamówienie	 oświadczenie,	 
o	którym	mowa	w	ust.	2	potwierdza	spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu	
oraz	 brak	 podstaw	 wykluczenia	 w	 zakresie,	 w	 którym	 każdy	 z	 Wykonawców	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

wykazuje	 spełnianie	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 lub	 brak	 podstaw	
wykluczenia.	

4. 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	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	ust.	2.	

5. Potencjał	podmiotu	trzeciego:		
a. Wykonawca	 może	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	
postępowaniu,	polegać	na	zdolnościach	technicznych	lub	zawodowych	lub	sytuacji	
ekonomicznej	 lub	 finansowej	 innych	 podmiotów,	 niezalenie	 od	 charakteru	
prawnego	łączących	go	z	nim	stosunków	prawnych,	

b. 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,	

c. W	 celu	 oceny,	 czy	 wykonawca	 polegając	 na	 zdolnościach	 lub	 sytuacji	 innych	
podmiotów	 na	 zasadach	 określonych	 w	 art.	 22a	 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:	

•zakres	dostępnych	wykonawcy	zasobów	innego	podmiotu;	

•sposób	 wykorzystania	 zasobów	 innego	 podmiotu,	 przez	 wykonawcę,	 przy	
wykonywaniu	zamówienia	publicznego;	

•zakres	 i	 okres	 udziału	 innego	 podmiotu	 przy	 wykonywaniu	 zamówienia	
publicznego;	

•czy	 podmiot,	 na	 zdolnościach	 którego	 wykonawca	 polega	 w	 odniesieniu	 do	
warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 dotyczących	 wykształcenia,	 kwalifikacji	
zawodowych	 lub	 doświadczenia,	 zrealizuje	 roboty	 budowlane	 lub	 usługi,	
których	wskazane	zdolności	dotyczą.	

	
d. w	odniesieniu	do	warunków	dotyczących	wykształcenia,	kwalifikacji	zawodowych	
lub	doświadczenia,	Wykonawcy	mogą	polegać	na	zdolnościach	innych	podmiotów,	
gdy	 podmioty	 te	 zrealizują	 roboty	 budowlane	 lub	 usługi,	 do	 realizacji	 których	 te	
zdolności	są	wymagane,	

e. jeżeli	Wykonawca	polega	na	 zasobach	 innych	podmiotów	na	 zasadach,	 o	 których	
mowa	 w	 pkt.	 a.,	 Zamawiający	 wymaga	 od	 Wykonawcy	 przedstawienia	 w	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

odniesieniu	do	tych	podmiotów	dokumentów,	o	których	mowa	w	Rozdziale	VI	ust.	
9	niniejszej	SIWZ.	

6. Wykonawca,	 w	 terminie	 3	 dni	 od	 dnia	 zamieszczenia	 na	 stronie	 internetowej	
informacji,	 o	której	mowa	w	 art.	 86	 ust.	 5	 ustawy	 Pzp,	 przekazuje	 Zamawiającemu	
oświadczenie	 o	przynależności	 lub	 braku	 przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	
kapitałowej,	 o	 której	mowa	w	 art.	 24	ust.	 1	 pkt	 23	ustawy	Pzp.	Wraz	 ze	 złożeniem	
oświadczenia,	 Wykonawca	 może	 przedstawić	 dowody,	 że	 powiązania	 z	 innym	
Wykonawcą	 nie	 prowadzą	 do	 zakłócenia	 konkurencji	 w	 postępowaniu	 o	udzielenie	
zamówienia.		

7. Zgodnie	z	zapisami	art.	26	ust.	2	ustawy	Pzp,	Zamawiający	może	wezwać	Wykonawcę,	
którego	oferta	została	najwyżej	oceniona,	do	złożenia	w	wyznaczonym,	nie	krótszym	
niż	5	 dni,	 terminie	 aktualnych	 na	 dzień	 złożenia	 ofert	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	
potwierdzających	 okoliczności,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 25	 ust.	 1	 ustawy	 Pzp,	
wymienione	w	niżej	wymienionych	ust.	9	i	10.	

8. Na	 wezwanie	 Zamawiającego	 Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 złożyć	 następujące	
oświadczenia	 lub	 dokumenty,	w	 celu	 potwierdzenia	 braku	 podstaw	 do	wykluczenia	
Wykonawcy	z	udziału	w	postępowaniu:	
a. informację	z	Krajowego	Rejestru	Karnego	w	zakresie	określonym	w	art.	24	ust.	
1	 pkt	 13,	 14	 i	 21	 ustawy	 Pzp,	 wystawioną	 nie	 wcześniej	 niż	 6	 miesięcy	 przed	
upływem	terminu	składania	ofert,	

b. zaświadczenia	 właściwego	 naczelnika	 urzędu	 skarbowego	 potwierdzające,	
że	Wykonawca	 nie	 zalega	 z	 opłacaniem	 podatków,	wystawione	 nie	wcześniej	 niż	 
3	 miesiące	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert,	 lub	 inny	 dokument	
potwierdzający,	 że	 Wykonawca	 zawarł	 porozumienie	 z	właściwym	 organem	
podatkowym	w	sprawie	spłat	tych	należności	wraz	z	ewentualnymi	odsetkami	lub	
grzywnami,	w	szczególności	uzyskał	przewidziane	prawem	zwolnienie,	odroczenie	
lub	 rozłożenie	 na	 raty	 zaległych	 płatności	 lub	wstrzymanie	w	 całości	wykonania	
decyzji	właściwego	organu,	

c. zaświadczenia	 właściwej	 terenowej	 jednostki	 organizacyjnej	 Zakładu	
Ubezpieczeń	 Społecznych	 lub	 Kasy	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego	
albo	 inny	 dokument	 potwierdzający,	 że	 Wykonawca	 nie	 zalega	 z	 opłacaniem	
składek	 na	 ubezpieczenie	 społeczne	 lub	 zdrowotne,	wystawionego	 nie	wcześniej	
niż	 3	 miesiące	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert,	 lub	 inny	 dokument	
potwierdzający,	 że	Wykonawca	 zawarł	 porozumienie	 z	właściwym	 organem	 w	
sprawie	 spłat	 tych	należności	wraz	 z	ewentualnymi	odsetkami	 lub	grzywnami,	w	
szczególności	uzyskał	przewidziane	prawem	zwolnienie,	odroczenie	lub	rozłożenie	
na	 raty	 zaległych	 płatności	 lub	 wstrzymanie	 w	 całości	 wykonania	 decyzji	
właściwego	organu,	

d. odpis	 z	 właściwego	 rejestru	 lub	 centralnej	 ewidencji	 i	 informacji	 o	
działalności	gospodarczej,	 jeżeli	odrębne	przepisy	wymagają	wpisu	do	 rejestru	
lub	ewidencji,	w	celu	potwierdzenia	braku	podstaw	do	wykluczenia	na	podstawie	
art.	24	ust.	5	pkt.	1ustawy	Pzp,	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

e. oświadczenia	 Wykonawcy	 o	 niezaleganiu	 z	 opłacaniem	 podatków	 i	 opłat	
lokalnych,	 o	 których	mowa	w	 ustawie	 z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	 r.	 o	podatkach	 i	
opłatach	lokalnych	(Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	716	ze	zmianami).	

	
9. Na	wezwanie	Zamawiającego	Wykonawca	składający	ofertę	jest	zobowiązany	

złożyć	 następujące	 oświadczenia	 lub	 dokumenty,	 w	 celu	 potwierdzenia	
spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu:	

a. wykaz	robót	budowlanych	wykonanych	nie	wcześniej	niż	w	okresie	ostatnich	5	
lat	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	 albo	 wniosków	 o	 dopuszczenie	 do	
udziału	w	postępowaniu,	a	 jeżeli	okres	prowadzenia	działalności	 jest	krótszy	–	w	
tym	 okresie,	 wraz	 z	 podaniem	 ich	 rodzaju,	 wartości,	 daty,	 miejsca	 wykonania	 i	
podmiotów,	na	rzecz	których	roboty	 te	zostały	wykonane(zgodnie	z	załącznikiem	
nr	3	do	 SIWZ),	 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;	
W	przypadku	składania	oferty	przez	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	 
o	zamówienie	należy	złożyć	jeden	wspólny	ww.	wykaz.	Wykaz	należy	złożyć	 
w	oryginale,	natomiast	dowody	i	inne	dokumenty	w	oryginale	lub	kopii	

potwierdzonej	za	zgodność	z	oryginałem.	

b. wykaz	 osób	 skierowanych	 przez	 Wykonawcę	 do	 realizacji	 zamówienia	
publicznego	 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	(zgodnie	z	załącznikiem	nr	
4	do	SIWZ).	
W	przypadku	składania	oferty	przez	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	 
o	zamówienie	należy	złożyć		jeden	wspólny	ww.	wykaz.	Wykaz	należy	złożyć	 

w	oryginale.	

c. dokument	 potwierdzający,	 że	 wykonawca	 jest	 ubezpieczony	 od	
odpowiedzialności	 cywilnej,	 w	 zakresie	 prowadzonej	 działalności	 związanej	 z	
przedmiotem	 zamówienia	 na	 sumę	 gwarancyjną	 określoną	 w	 wysokości	
2	000	000,00	zł.	

10. Dokumenty	wymagane	przez	Zamawiającego,	które	należy	dołączyć	do	oferty:	
a. formularz	 oferty	 wg	 wzoru	 Zamawiającego,	 o	 treści	 odpowiadającej	
Załącznikowi	nr	1	do	SIWZ.	
W	 przypadku	 składania	 przez	 Wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	
udzielenie	 zamówienia	 należy	 złożyć	 jeden	 wspólny	 formularz.	 Ww.	 dokument	
należy	złożyć	w	oryginale.		



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

b. oświadczenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 rozdziale	 VI	 ust.	 2	 niniejszej	 SIWZ	
(oświadczenie	 stanowiące	 wstępne	 potwierdzenie,	 że	 Wykonawca	 nie	 podlega	
wykluczeniu	i	spełnia	warunki	udziału	w	postępowaniu);		
W	 przypadku	 składania	 przez	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	
udzielenie	 zamówienia	 oświadczenie	 składa	 każdy	 z	 Wykonawców.	 Ww.	
dokument	należy	złożyć	w	oryginale.		

c. zobowiązanie	podmiotu	trzeciego,	zgodnie	z	Rozdziałem	VI	ust.	5	pkt	b.	SIWZ;	
jeżeli	 Wykonawca	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	 warunków	 udziału		
w	 postępowaniu,	 zamierza	 polegać	 na	 zdolnościach	 technicznych	 lub	
zawodowych	 lub	 sytuacji	 finansowej	 lub	 ekonomicznej	 innych	 podmiotów.	Ww.	
oświadczenie	należy	złożyć	w	oryginale	lub	kopii	notarialnie	poświadczonej.	

d. pełnomocnictwo	 do	 reprezentowania	 wszystkich	 Wykonawców	 wspólnie	
ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia,	ewentualnie	umowę	o	współdziałaniu,	
z	której	będzie	wynikało	przedmiotowe	pełnomocnictwo.		
Ww.	 pełnomocnictwa	 należy	 złożyć	 w	 oryginale	 lub	 kopii	 notarialnie	
potwierdzonej.	

e. dokumenty,	z	których	wynika	prawo	do	podpisania	oferty	(oryginał	lub	kopia	
potwierdzona	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 przez	 notariusza),	 względnie	 do	
podpisania	innych	dokumentów	składanych	z	ofertą,	chyba	że	Zamawiający	może	
je	 uzyskać	 w	 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	
(tekst	 jednolity:	 Dz.	 U.	 z	 2017	 r.,	 poz.	 570),	 a	 Wykonawca	 wskazał	 to	 wraz	 ze	
złożeniem	 oferty,	 o	 ile	 prawo	 do	 ich	 podpisania	 nie	 wynika	 z	 dokumentów	
złożonych	wraz	z	ofertą.	

f. oświadczenie	według	wzoru	 stanowiącego	 załącznik	nr	2	do	 SIWZ	wskazujące	
cześć	 zamówienia,	 której	 wykonanie	 Wykonawca	 powierzy	 podwykonawcom	
oraz	 firmy	 podwykonawców	 (jeżeli	 wykonawca	 przewiduje	 udział	
podwykonawców);		
W	przypadku	składania	oferty	przez	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	

się		
o	udzielenie	zamówienia	należy	złożyć	jedno	wspólne	oświadczenie.		

Ww.	oświadczenie	należy	złożyć	w	oryginale.	

11. Oświadczenie	 o	 przynależności	 lub	braku	przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	
kapitałowej	(załącznik	nr	6	do	SIWZ):	
a. w	 celu	 potwierdzenia	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 Wykonawcy	 z	
postępowania,		
o	których	mowa	w	art.	24	ust.	1	pkt	23	ustawy,	Wykonawca	składa	oświadczenie		
o	 przynależności	 lub	 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;	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

b. ww.	oświadczenie	oraz	ewentualne	dowody	Wykonawca	składa	w	terminie	3	dni	
od	dnia	zamieszczenia	przez	Zamawiającego	na	stronie	internetowej	informacji,	o	
której	mowa	w	art.	86	ust.	5	ustawy.		

c. w	 przypadku	 składania	 oferty	 przez	 Wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się		
o	 udzielenie	 zamówienia	 ww.	 oświadczenie	 składa	 każdy	 z	 Wykonawców	
składających	ofertę	wspólną,	

d. ww.	oświadczenie	należy	złożyć	w	oryginale.	
12. Postanowienia	 dotyczące	 Wykonawców	 mających	 siedzibę	 lub	 miejsce	

zamieszkania	poza	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej:	
a. Jeżeli	 Wykonawca	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej,	zamiast	dokumentów,	o	których	mowa:		

• w	pkt.	8	lit.	a	–	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	 ustawy	 Pzp.	 Dokumenty	 powinny	 być	 wystawione	 nie	 wcześniej	 niż	 6	
miesięcy	przed	upływem	terminu	składania	ofert;	

• w	 pkt.	 8	 lit.	 b.	 i	 c.	 –	 składa	 dokument	 lub	 dokumenty	 wystawione	 w	 kraju,	
w	którym	Wykonawca	ma	 siedzibę	 lub	miejsce	 zamieszkania,	 potwierdzające	
odpowiednio,	 że	 nie	 zalega	 z	 opłacaniem	 podatków,	 opłat,	 składek	
na	ubezpieczenie	 społeczne	 lub	 zdrowotne	 albo	 że	 zawarł	 porozumienie	
z	właściwym	organem	w	sprawie	 spłat	 tych	należności	wraz	 z	 ewentualnymi	
odsetkami	 lub	 grzywnami,	 w	 szczególności	 uzyskał	 przewidziane	 prawem	
zwolnienie,	 odroczenie	 lub	 rozłożenie	 na	 raty	 zaległych	 płatności	 lub	
wstrzymanie	 w	 całości	 wykonania	 decyzji	 właściwego	 organu.	 Dokumenty	
powinny	być	wystawione	nie	wcześniej	niż	3	miesiące	przed	upływem	terminu	
składania	ofert.	

• w	pkt.	8	 lit.	d.	- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty	 powinny	
być	wystawione	 nie	 wcześniej	 niż	 6	 miesięcy	 przed	 upływem	 terminu	
składania	ofert.	
	

b. Jeżeli	w	kraju,	w	którym	Wykonawca	ma	siedzibę	 lub	miejsce	 zamieszkania	 lub	
miejsce	 zamieszkania	 ma	 osoba,	 której	 dokument	 dotyczy,	 nie	 wydaje	 się	
dokumentów	wskazanych	w	ust.	12	pkt.	a.	powyżej,	zastępuje	się	je	dokumentem	
zawierającym	odpowiednie	oświadczenie	Wykonawcy,	ze	wskazaniem	osoby	lub	
osób	 uprawnionych	 do	 jego	 reprezentacji,	 lub	 oświadczenie	 osoby,	 której	
dokument	 miał	 dotyczyć,	 złożone	 przed	 notariuszem	 lub	 przed	 organem	
sądowym,	 administracyjnym	 lub	 organem	 samorządu	 zawodowego	 lub	
gospodarczego	 właściwym	 ze	 względu	 na	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	
Wykonawcy	lub	miejsce	zamieszkania	tej	osoby,	zgodne	z	terminami	wskazanymi	
w	ust.	12	pkt.	a.	powyżej.		



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

c. Wykonawca	 mający	 siedzibę	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	
w	odniesieniu	 do	 osoby	 mającej	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	
Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 której	 dotyczy	 dokument	 wskazany	 w	 pkt.	 8	 lit.	 a,	
składa	dokument,	 o	 którym	mowa	w	ust.	 12	pkt.	 a.	 tiret	 1	 powyżej,	w	 zakresie	
określonym	 w	art.	 24	 ust.	 1	 pkt	 14	 i	 21	 ustawy	 Pzp.	 Jeżeli	 w	kraju,	 w	 którym	
miejsce	 zamieszkania	ma	osoba,	 której	 dokument	miał	 dotyczyć,	 nie	wydaje	 się	
takich	 dokumentów,	 zastępuje	 się	 go	 dokumentem	 zawierającym	 oświadczenie	
tej	 osoby	 złożonym	 przed	 notariuszem	 lub	 przed	 organem	 sądowym,	
administracyjnym	 lub	 organem	 samorządu	 zawodowego	 lub	 gospodarczego	
właściwym	 ze	 względu	 na	 miejsce	 zamieszkania	 tej	 osoby,	 zgodne		
z	terminami	wskazanymi	w	12	pkt.	a.	tiret	1	powyżej.	

d. Wszystkie	 dokumenty	 dołączone	 do	 oferty,	 sporządzone	 w	 języku	 obcym,	
składane	są	wraz	z	tłumaczeniem	na	język	polski.	

13. W	 przypadku	 wskazania	 przez	 wykonawcę	 dostępności	 oświadczeń	 lub	
dokumentów,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 8,	 9	 i	 12,	 w	 formie	 elektronicznej	 pod	
określonymi	adresami	internetowymi	ogólnodostępnych	i	bezpłatnych	baz	danych,	
zamawiający	pobiera	 samodzielnie	z	 tych	baz	danych	wskazane	przez	wykonawcę	
oświadczenia	lub	dokumenty.		

14. W	przypadku	wskazania	przez	wykonawcę	oświadczeń	lub	dokumentów,	o	których	
mowa	 w	 pkt.	 8,	 9	 i	 12,	 które	 znajdują	 się	 w	 posiadaniu	 zamawiającego,	 w	
szczególności	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	 przechowywanych	 przez	
zamawiającego	 zgodnie	 z	 art.	 97	 ust.	 1	 ustawy	 Pzp,	 zamawiający	 w	 celu	
potwierdzenia	okoliczności,	o	których	mowa	w	art.	25	ust.	1	pkt	1	 i	3	ustawy	Pzp,	
korzysta	z	posiadanych	oświadczeń	lub	dokumentów,	o	ile	są	one	aktualne.	

VII. ZAMAWIAJĄCY,	 ZGODNIE	 Z	 ART.	 24AA	 PZP,	 MOŻE	 W	 PRZEDMIOTOWYM	
POSTĘPOWANIU	NAJPIERW	DOKONAĆ	OCENY	OFERT,	A	NASTĘPNIE	ZBADAĆ,	CZY	
WYKONAWCA,	 KTÓREGO	 OFERTA	 ZOSTAŁA	 OCENIONA	 JAKO	
NAJKORZYSTNIEJSZA,	 NIE	 PODLEGA	 WYKLUCZENIU	 ORAZ	 SPEŁNIA	 WARUNKI	
UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU.	
	
Jeżeli	Wykonawca,	 którego	 oferta	 została	 oceniona	 jako	najkorzystniejsza,	 uchyla	 się	
od	zawarcia	umowy	lub	nie	wnosi	wymaganego	zabezpieczenia	należytego	wykonania	
umowy,	 Zamawiający	 może	 zbadać,	 czy	 nie	 podlega	 wykluczeniu	 oraz	 czy	 spełnia	
warunki	udziału	w	postępowaniu	Wykonawca,	który	złożył	ofertę	najwyżej	ocenioną	
spośród	pozostałych	ofert.	

Zamawiający	 może	 wykluczyć	 Wykonawcę	 na	 każdym	 etapie	 postępowania	 o	
udzielenie	zamówienia.	

	

VIII. 	INFORMACJA	 O	 SPOSOBIE	 POROZUMIEWANIA	 SIĘ	 ZAMAWIAJĄCEGO	 Z	
WYKONAWCAMI	ORAZ	PRZEKAZYWANIA	OŚWIADCZEŃ	I	DOKUMENTÓW	
1. Komunikacja	 między	 zamawiającym	 a	 wykonawcami	 odbywa	 się	 za	

pośrednictwem	operatora	 pocztowego	w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 23	 listopada	
2012	r.	–	Prawo	pocztowe	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	1113	ze	zmianami),	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

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	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	1219).	

2. Oferty	składa	się	pod	rygorem	nieważności	w	formie	pisemnej.	
3. Składanie	 oferty	 odbywa	 się	 za	 pośrednictwem	 operatora	 pocztowego	 w	

rozumieniu	ustawy	z	dnia	23	listopada	2012	r.	–	Prawo	pocztowe	(tekst	jednolity:	
Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	1113	ze	zmianami),	osobiście	lub	za	pośrednictwem	posłańca.	

4. 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.	
Zgodnie	 z	 art.	 63	 §	 2	 ustawy	 z	 dnia	 14	 czerwca	 1960	 r.	 Kodeks	 postępowania	
administracyjnego	 (tekst	 jednolity:	 Dz.U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 1257)	 odpowiedź	 na	
korespondencję	 otrzymaną	 drogą	 elektroniczną	 zostanie	 udzielona	 jedynie,	 gdy	
zawierać	będzie	następujące	dane:	
- imię	i	nazwisko	osoby	kierującej	zapytanie,	
- adres	(kod	pocztowy,	miejscowość,	ulica	i	nr	domu),	
- treść	pytania	(określenie	przedmiotu	sprawy).	

5. W	 korespondencji	 kierowanej	 do	 Zamawiającego	 zaleca	 się,	 aby	 Wykonawca	
posługiwał	się	numerem	sprawy	określonym	w	SIWZ.	

6. Zawiadomienia,	 oświadczenia,	 wnioski	 oraz	 informacje	 przekazywane	 przez	
Wykonawcę	 pisemnie	 winny	 być	 składane	 na	 adres:	 Europejskie	 Centrum	
Artystyczne	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 w	 Sannikach,	 ul.	 Warszawska	 142,	 09-540	
Sanniki	

7. Zawiadomienia,	 oświadczenia,	 wnioski	 oraz	 informacje	 przekazywane	 przez	
Wykonawcę	 drogą	 elektroniczną	 winny	 być	 kierowane	 na	 adres:	
sekretariat@ecasanniki.pl	

8. Wykonawca	może	zwrócić	się	do	Zamawiającego	o	wyjaśnienie	treści	specyfikacji	
istotnych	warunków	zamówienia.	Zamawiający	jest	obowiązany	udzielić	wyjaśnień	
niezwłocznie,	 jednak	nie	 później	 niż	 na	2	dni	 przed	upływem	 terminu	 składania	
ofert,	 pod	 warunkiem,	 że	 wniosek	 o	 wyjaśnienie	 treści	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia	wpłynął	do	Zamawiającego	nie	później	niż	do	końca	dnia,	
w	którym	upływa	połowa	wyznaczonego	terminu	składania	ofert.	

9. Zamawiający	nie	zamierza	zwołać	zebrania	Wykonawców.		
	

IX. 		OSOBY	UPRAWNIONE	DO	POROZUMIEWANIA	SIĘ	Z	WYKONAWCAMI	
	
Bartłomiej	 Lewandowski,	 tel.	 24	268	 11	 08,	 e-mail:	sekretariat@ecasanniki.pl,	
Europejskie	Centrum	Artystyczne	im.	Fryderyka	Chopina	w	Sannikach,	ul.	Warszawska	
142,	09-540	Sanniki	
	
	

X. WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	WADIUM	
	
1. Oferta	musi	być	zabezpieczona	wadium	w	wysokości:	50.000,00	zł.	

	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

2. Termin	 wniesienia	 wadium	 upływa	 dnia	 17	 sierpnia	 2017r.,	 o	 godz.	 12:00.	
Wadium	musi	obejmować	okres	związania	ofertą.	

3. O	uznaniu	przez	Zamawiającego,	że	wadium	w	pieniądzu	wniesiono	w	wymaganym	
terminie,	decyduje	data	wpływu	środków	na	rachunek	Zamawiającego.	

4. Wadium	może	być	wnoszone:	
4.1. w	pieniądzu		
4.2. w	 poręczeniach	 bankowych	 lub	 poręczeniach	 spółdzielczej	 kasy	

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

4.3. w	gwarancjach	bankowych,		
4.4. w	gwarancjach	ubezpieczeniowych,	
4.5. w	 poręczeniach	 udzielanych	 przez	 podmioty,	 o	 których	mowa	w	 art.	 6b	

ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 Polskiej	
Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości	 (tekst	 jednolity	Dz.	U.	 z	2016	 r.	poz.	
359	z	późn.	zm.).	

	

5. Zamawiający	 odrzuca	 ofertę,	 jeżeli	 wadium	 nie	 zostało	 wniesione	 lub	 zostało	
wniesione	w	sposób	nieprawidłowy.		

6. 	Wadium	 wnoszone	 w	 pieniądzu	 wpłaca	 się	 przelewem	 na	 rachunek	 bankowy	
Zamawiającego	w	Banku	PKO	BP	S.A.	o	numerze:		

95	1020	1026	0000	1202	0232	2758	

Na	przelewie	należy	umieścić	adnotację:	„Wadium,	Znak	sprawy:	ECA.2600.4.2017”.	
Datą	 wniesienia	 wadium	 jest	 data	uznania	 rachunku	 Zamawiającego,	 a	 nie	 data	
wydania	dyspozycji	przelewu.		

7. W	 przypadku	 wnoszenia	 wadium	 w	 formie	 określonej	 w	 ust.	 4	 pkt	 2-5,	 z	 uwagi	
na	obowiązek	 zwrotu	 przez	 Zamawiającego	wadium	oraz	 przechowywania	 ofert	w	
sposób	gwarantujący	 ich	 nienaruszalność,	 Wykonawca	 powinien	 złożyć	
dokument	gwarancji/poręczenia	w	dwóch	formach:		

• oryginału,	 który	 nie	 będzie	 w	 sposób	 trwały	 związany	 z	 oferta,	 np.	 w	
dodatkowej	kopercie,		

• 	kopii	 poświadczonej	 przez	 Wykonawcę	 za	 zgodność	 z	 oryginałem,	 którą	
można	w	sposób	trwały	związać	z	ofertą.		

8. Dokument	 wadium	 wniesiony	 w	 formach	 określonych	 w	 ust.	 4	 pkt	 2-5	 musi	
zawierać	następujące	elementy:		



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

a) wskazanie	 podmiotu	 wystawiającego	 poręczenie	 lub	 gwarancję	 (gwarant),	
podmiotu	zlecającego	 ustanowienie	 poręczenia/gwarancji	 (Wykonawca)	 i	
beneficjenta	poręczenia/gwarancji,		

b) 	określenie	nazwy	zadania,	którego	dotyczy	poręczenie/gwarancja,		
c) 	zobowiązanie	 gwaranta	 do	 zapłacenia	 beneficjentowi	 kwoty	

poręczenia/gwarancji	 -Gwarant	musi	 oświadczyć,	 Że	 zapłaci	 beneficjentowi	
kwotę	 gwarancji/poręczenia	 w	 przypadku	zaistnienia	 okoliczności	 określonych	
w	art.	46	ust.	4a	i	5	Pzp,		

d) określenie	 kwoty	 poręczenia/gwarancji-wadium	 nie	 może	 być	 mniejsze	 niż	
określone	w	ust.	4,		

e) określenie	 terminu	 ważności	 poręczenia/gwarancji	 -	 musi	 obejmować	 okres	
począwszy	 od	upływu	 obowiązującego	 terminu	 składania	 ofert,	 aż	 do	 upływu	
ostatniego	dnia	terminu	związania	ofertą.		

f) bezwarunkowość	 dysponowania	 poręczeniem/gwarancją	 -	 poręczyciel	 lub	
gwarant	zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego	 przekazania	 kwoty	
poręczenia/gwarancji	 na	 konto	wskazane	 przez	 beneficjenta,	 na	 pierwsze	
żądanie	 beneficjenta	 zawierające	 oświadczenie,	 że	kwota	 jest	 mu	 należna	 z	
powodu	zaistnienia	okoliczności	określonych	w	art.46	ust.	4a	i	5	Pzp,		

g) nieodwołalność	 poręczenia/gwarancji	 -	 Gwarant	 nie	 może	 odwołać	
zobowiązania	wynikającego	z	udzielonego	poręczenia/gwarancji,		

h) określenie	 prawa	 i	 miejsca	 rozstrzygania	 sporów	 dotyczących	
poręczenia/gwarancji	 -wszelkie	spory	 dotyczące	 poręczenia/gwarancji	
rozstrzygane	 będą	 w	 oparciu	 o	 prawo	 obowiązujące	 na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej,		

i) określenie	 miejsca	 wykonalności	 praw	 z	 poręczenia/gwarancji-	 prawa	 z	
poręczenia/gwarancji	muszą	 być	 wykonalne	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej.		

9. Poręczenie/gwarancja	 o	 treści	 niezgodnej	 z	 postanowieniami	 ust.	 8	 lub	
zawierająca	postanowienia	 ograniczające	 odpowiedzialność	 Gwaranta	 wobec	
Beneficjenta	 jest	równoznaczne	 z	nie	wniesieniem	wadium	 i	 skutkuje	odrzuceniem	
oferty	Wykonawcy.		

10. Zamawiający	 zatrzymuje	 wadium	 w	 przypadku	 wystąpienia	 okoliczności	
wskazanych	 w	 art.	46	 ust.	 4a	 i	 5	 Pzp.	 Zamawiający	 zwraca	 wadium	 na	 zasadach	
określonych	w	art.	46	ust.	1-	4	Pzp.		

11. W	 przypadku	 gwarancji	 bankowej	 niezbędnym	 jest	 przedłożenie	 pisemnej	
bezwarunkowej	 gwarancji	 udzielonej	 przez	 bank	 (oświadczenie),	 zgodnie	 z	
wymaganiami	określonymi	przez	prawo	bankowe.	

12. W	przypadku	 gwarancji	 ubezpieczeniowej	 niezbędnym	 jest	 przedłożenie	 pisemnej	
bezwarunkowej	gwarancji	udzielonej	przez	 firmę	ubezpieczeniową	(oświadczenie),	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

13. W	przypadku	poręczenia	niezbędnym	jest	złożenie	przez	poręczyciela	oświadczenia	
pisemnego	wobec	wierzyciela.	

14. Zaleca	się,	aby	kopię	dowodu	wniesienia	wadium	dołączyć	do	oferty.	

	
XI. TERMIN	ZWIĄZANIA	OFERTĄ	
1. Termin	związania	ofertą	wynosi	30	dni.	
2. Bieg	terminu	związania	ofertą	rozpoczyna	się	wraz	z	upływem	terminu	składania	

ofert.	
	

XII. OPIS	SPOSOBU	PRZYGOTOWANIA	OFERTY	
1. Oferta	

1.1. Ofertę	 stanowi	 wypełniony	 formularz	 „OFERTA”	 z	 załączonymi	
wymaganymi	oświadczeniami	dokumentami.	

1.2. Ofertę	 należy	 sporządzić	 zgodnie	 z	 treścią	 siwz	 oraz	 treścią	 zawartą	 w	
formularzach	stanowiących	załączniki	do	siwz.	

1.3. Wykonawca	 może	 złożyć	 ofertę	 na	 własnych	 formularzach,	 których	 treść	
musi	być	zgodna	z	formularzami	załączonymi	do	siwz.	

2. Forma	oferty	
2.1. Oferta	winna	być	sporządzona	w	języku	polskim	z	zachowaniem	formy	
pisemnej.	
2.2. Treść	oferty	musi	odpowiadać	treści	specyfikacji	istotnych	warunków	
zamówienia.	
2.3. Wykonawca	może	złożyć	jedną	ofertę.	
2.4. Pożądane	jest	ponumerowanie	kolejnych	stron	oferty	oraz	zaleca	się,	aby	

wszystkie	 dokumenty	 tworzące	 ofertę	 były	 spięte	 –	 zszyte	 w	 sposób	
uniemożliwiający	ich	dekompletację.	

2.5. Oferta	winna	 być	 złożona	w	 opieczętowanej	 pieczątką	 firmową	 kopercie	
oznaczonej	 następująco:	 Oferta	 w	 postępowaniu	 na	 ROBOTY	
BUDOWLANE	 WRAZ	 Z	 DOSTAWAMI	 W	 RAMACH	 ZADANIA	
INWESTYCYJNEGO	 „POPRAWA	 DOSTĘPNOŚCI	 DO	 OFERTY	 KULTURALNEJ	
POPRZEZ	 MODERNIZACJĘ	 ZABYTKOWEGO	 ZESPOŁU	 PAŁACOWO-
PARKOWEGO	 IM.	 FRYDERYKA	CHOPINA	W	SANNIKACH”	 –	nie	 otwierać	do	
dnia	17	sierpnia	2017	r.,	godz.	12:15.	

2.6. Informacje	 zawarte	 w	 ofercie	 stanowiące	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 w	
rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	 konkurencji,	 co	
do	 których	 Wykonawca,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 składania	 ofert,	
zastrzegł	 oraz	 wykazał,	 że	 nie	 mogą	 być	 udostępniane,	 muszą	 być	
oznaczone	 klauzulą:	 “NIE	 UDOSTĘPNIAĆ.	 INFORMACJE	 STANOWIĄ	
TAJEMNICĘ	PRZEDSIĘBIORSTWA	W	ROZUMIENIU	ART.	11	ust.	4	USTAWY	
O	 ZWALCZANIU	 NIEUCZCIWEJ	 KONKURENCJI	 (tekst	 jednolity	 Dz.	 U.	 z	
2003	r.	nr	153	poz.	1503	z	późn.	zm.)	 i	powinny	być	odrębną	częścią	nie	
złączoną	z	ofertą	w	sposób	trwały.	

2.7. Wszelkie	 koszty	 związane	 z	 przygotowaniem	 oraz	 dostarczeniem	 oferty	
ponosi	Wykonawca.	

2.8. Zamawiający	nie	przewiduje	zwrotu	kosztów	udziału	w	postępowaniu.	
3. Podpisy	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

3.1. Osoby	uprawnione	do	reprezentacji	Wykonawcy/Wykonawców	muszą	
podpisać:	

• formularz	Oferta,	
• załączniki,	
• miejsca,	w	których	Wykonawca	naniósł	zmiany.	

3.2. W	przypadku,	gdy	Wykonawcę	reprezentuje	pełnomocnik	do	oferty	musi	
być	załączone	pełnomocnictwo	określające	jego	zakres	i	podpisane	przez	
osoby	uprawnione	do	reprezentacji	Wykonawcy.		
Pełnomocnictwo	 należy	 przedłożyć	 w	 oryginale	 lub	 notarialnie	
potwierdzonej	kopii.	

4. Forma	dokumentów	
4.1. Oświadczenia,	 o	 których	 mowa	 w	 Rozporządzeniu	 Ministra	 Rozwoju	 z	

dnia	26	 lipca	2016r.	w	sprawie	rodzaju	dokumentów,	 jakich	może	żądać	
zamawiający	 od	 wykonawcy	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	
(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1126),	dotyczące	wykonawcy	i	innych	podmiotów,	na	
których	zdolnościach	polega	wykonawca	na	zasadach	określonych	w	art.	
22a	ustawy	oraz	dotyczące	podwykonawców,	składane	są	w	oryginale	

4.2. Dokumenty,	o	których	mowa	w	Rozporządzeniu	Ministra	Rozwoju	z	dnia	
26	 lipca	 2016r.	 w	 sprawie	 rodzaju	 dokumentów,	 jakich	 może	 żądać	
zamawiający	 od	 wykonawcy	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	
(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1126),	inne	niż	oświadczenia,	o	których	mowa	w	pkt	
4.1	 składane	 są	 w	 oryginale	 lub	 kopii	 poświadczonej	 za	 zgodność	 z	
oryginałem	

4.3. 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.	

4.4. Poświadczenie	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	następuje	w	 formie	 pisemnej	 i	
jest	opatrzone	klauzulą	“ZA	ZGODNOŚĆ	Z	ORYGINAŁEM”.	

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

4.6. Zamawiający	może	zażądać	przedstawienia	w	wyznaczonym	przez	siebie	
terminie	 oryginału	 lub	 notarialnie	 potwierdzonej	 kopii	 dokumentu,	 gdy	
złożona	 przez	 Wykonawcę	 kopia	 dokumentu	 jest	 nieczytelna	 lub	 budzi	
wątpliwości	co	do	jej	prawidłowości.	

5. Zmiany,	wycofanie	oferty	
Wykonawca	może	przed	upływem	terminu	składania	ofert	zmienić	 lub	wycofać	
ofertę.	 Zarówno	 zmiana,	 jak	 i	 wycofanie	 oferty	 wymagają	 zachowania	 formy	
pisemnej.	 Zmiana	 lub	 wycofanie	 oferty	 powinny	 znaleźć	 się	 w	 zamkniętej	
kopercie	odpowiednio	oznaczonej	„Zmiana”	lub	„Wycofanie”.	

	

XIII. MIEJSCE	ORAZ	TERMIN	SKŁADANIA	I	OTWARCIA	OFERT	
1. Termin	 składania	ofert	upływa	dnia	17	sierpnia	2017r.	o	godz.	12:00.	Ofertę	

należy	złożyć	w	siedzibie	Zamawiającego:	Europejskie	Centrum	Artystyczne	 im.	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

Fryderyka	Chopina	w	Sannikach,	ul.	Warszawska	142,	09-450	Sanniki,	pokój	nr	
37	(Sekretariat).		

2. Otwarcie	ofert	odbędzie	się	dnia	17	sierpnia	2017r.	o	godz.	12:15	w	siedzibie	
Zamawiającego,	wskazanej	w	ust.	1.	

3. Jeżeli	oferta	wpłynie	do	Zamawiającego	za	pośrednictwem	operatora	pocztowego	
w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 23	 listopada	 2012	 r.	 –	 Prawo	 pocztowe	 (tekst	
jednolity:	 Dz.	 U.	 z	 2016	 r.,	 poz.	 1113	 ze	 zmianami),	 osobiście	 lub	 za	
pośrednictwem	posłańca,	o	 terminie	 złożenia	oferty	decyduje	wyłącznie	 termin	
dostarczenia	oferty	do	Zamawiającego.	

4. Zamawiający	 niezwłocznie	 zawiadamia	 Wykonawcę	 o	 złożeniu	 oferty	 po	
terminie	oraz	zwraca	ofertę	po	upływie	terminu	do	wniesienia	odwołania.	
	

XIV. OPIS	SPOSOBU	OBLICZENIA	CENY	
1. Wykonawca	jest	zobowiązany	do	określenia	ceny	oferty	w	formie	wynagrodzenia	

ryczałtowego	w	następujący	sposób:	
2. Cenę	 oferty	 należy	 podać	 w	 wartości	 brutto	 oraz	 ustalić	 w	 złotych	 polskich	 z	

dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku.	
3. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 opracowania	 oferty,	 a	 w	 szczególności	 do	

wyliczenia	ceny	ofertowej	brutto,	po	uprzednim	szczegółowym	zapoznaniu	się	z	
całością	dokumentacji	przetargowej,	stanowiącej	załączniki	do	niniejszej	SIWZ.	

4. Wykonawca	 dokonując	 kalkulacji	 ceny	 ofertowej,	 musi	 uwzględnić	 całość	
charakterystyki	 przedmiotu	 zamówienia	 wynikającej	 z	 treści	 SIWZ	 oraz	
dokumentacji	 wykonawczej	 i	 specyfikacji	 technicznych	 wykonania	 i	 odbioru	
robót.	

5. Cenę	oferty	należy	określić	na	podstawie	dokumentacji,	stanowiącej	odpowiednie	
załączniki	do	siwz	oraz	innych	kosztów	koniecznych	do	poniesienia,	a	nie	ujętych	
w	 przedmiarach,	 z	 uwzględnieniem	 zapisów	 zawartych	 w	 dokumentacji	
przetargowej	i	niniejszej	siwz.	

6. Przedmiary	 robót,	 dołączone	 do	 niniejszej	 siwz	 są	 wyłącznie	 dokumentami	
informacyjnymi,	 z	 których	 może	 skorzystać	 Wykonawca,	 ale	 nie	 ma	 takiego	
obowiązku.	 Roboty	 budowlane	 objęte	 dokumentacjami,	 a	 nie	 uwzględnione	 w	
przedmiarach	 robót	 nie	 będą	 stanowiły	 podstawy	 do	 dodatkowego	
wynagrodzenia.	

7. Cena	 oferty	 brutto	 musi	 zawierać	 całkowity	 koszt	 wykonania	 przedmiotu	
zamówienia	 oraz	 wszelkie	 koszty	 niezbędne	 do	zrealizowania	 zamówienia	
wynikające	 z	 niniejszej	 SIWZ	 oraz	 wszelkich	 dokumentów	 stanowiących	 jej	
załączniki	i	będących	jej	integralną	częścią	oraz	obejmować	wszelkie	koszty,	jakie	
poniesie	 Wykonawca	 z	 tytułu	 należytej	 oraz	 zgodnej	 z	 obowiązującymi	
przepisami	 realizacji	 przedmiotu	 zamówienia,	 a	 niezbędne	 do	 wykonania	 i	
przekazania	 do	 eksploatacji	 przedmiotu	 umowy.	 Cena	 oferty	 musi	 obejmować	
koszty	 wszystkich	 następujących	 po	 sobie	 faz	 operacyjnych,	 niezbędnych	 dla	
zapewnienia	 zgodności	 wykonania	 tych	 robót	 ze	 specyfikacjami	 technicznymi	
wykonania	i	odbioru	robót,	a	także	z	wiedzą	techniczną	i	sztuką	budowlaną.	Cena	
musi	 zawierać	 wszystkie	 elementy	 cenotwórcze	 wchodzące	 w	zakres	 realizacji	
zamówienia,	a	w	szczególności:	
a) wszystkie	koszty	realizacji	zamówienia	ponoszone	przez	Wykonawcę,	
b) zysk	Wykonawcy,	podatki,	opłaty,	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

c) koszty	organizacji	terenu	budowy	i	ubezpieczenia,	
d) koszty	utrzymania	zaplecza	budowy,	
e) koszty	montażu,	ustawienia,	transportu,	
f) zakupu	urządzeń	i	materiałów	oraz	wykonania	robót	budowlanych,	
g) koszty	 wywozu	 i	 utylizacji	 wszelkich	 odpadów	 na	 najbliższe	 legalne	

wysypisko,	
h) koszty	 badań	 jakości	 materiałów,	 instalacji,	 robót	 i	 prób	 odbiorowych	

przewidzianych	w	specyfikacjach	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót,	
i) badania	 specjalistyczne	 i	 inwentaryzacyjne,	 koszty	 uzgodnień	 oraz	 innych	

opłat	niezbędnych	na	etapie	realizacji	przedmiotu	umowy,	koszty	uzyskania	
wszelkich	decyzji	wymaganych	przepisami,	

j) wszystkie	 inne	 koszty	 niezbędne	 do	 prawidłowej	 realizacji	 przedmiotu	
zamówienia,	 niewymienione	 powyżej,	 a	 konieczne	 do	 wykonania	
zamówienia,	 w	 tym	 dokumentacji	 powykonawczej	 obejmującej	 instrukcję	
eksploatacji	i	serwisowania	

oraz	 uwzględniając	 wszystkie	 elementy	 związane	 z	 terminową	 realizacją	
przedmiotu	zamówienia	i	odbiorem	prac,	a	także	należny	podatek	VAT	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami	prawa.	

8. Za	ustalenie	ilości	robót	i	innych	świadczeń	oraz	sposobu	przeprowadzenia	na	tej	
podstawie	 kalkulacji	 ofertowego	 wynagrodzenia	 ryczałtowego	 odpowiada	
wyłącznie	Wykonawca.	

9. Wykonawca	 składając	 ofertę,	 zobowiązany	 jest	 poinformować	 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	wskazać	ich	wartość	bez	
kwoty	podatku.	W	przypadku	niezłożenia	przedmiotowej	informacji	zamawiający	
przyjmie,	 że	 złożono	 ofertę,	 której	 wybór	 nie	 prowadzi	 do	 powstania	 u	
zamawiającego	 obowiązku	 podatkowego	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 podatku	 od	
towarów	i	usług.	

	

XV. INFORMACJE	DOTYCZĄCE	WALUT	OBCYCH,	W	JAKICH	MOGĄ	BYĆ	PROWADZONE	
ROZLICZENIA	MIĘDZY	ZAMAWIAJĄCYM	A	WYKONAWCĄ	
Rozliczenia	między	Zamawiającym	a	Wykonawcą	będą	prowadzone	w	złotych	polskich.	

	

XVI. OPIS	 KRYTERIÓW,	 KTÓRYMI	 ZAMAWIAJĄCY	 BĘDZIE	 SIĘ	 KIEROWAŁ	 PRZY	
WYBORZE	 OFERTY	 WRAZ	 Z	 PODANIEM	 ZNACZENIA	 TYCH	 KRYTERIÓW	 ORAZ	
SPOSOBU	OCENY	OFERT	
1. Zamawiający	dokona	oceny	ofert.		
2. Oferty	oceniane	będą	punktowo.	Maksymalna	liczba	punktów	jaką,	po	uwzględnieniu	

wag,	może	osiągnąć	oferta	wynosi	100	pkt.	
3. Przy	 wyborze	 oferty	 Zamawiający	 będzie	 kierował	 się	 następującymi	 kryteriami	

oceny	ofert	i	ich	wagami:	
a) cena	oferty	brutto	 	 	 	 –	60	%,	max	60	pkt	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

b) okres	udzielonej	rękojmi	i	gwarancji	na	roboty	budowlane		 –	 20	 %,	
max	20	pkt	

c) doświadczenie	osoby	skierowanej	do	pełnienia	funkcji	kierownika	budowy
	–	20	%,	max	20	pkt	
	

Punkty	będą	przyznawane	wg	następujących	zasad:		

3.1.	 KRYTERIUM	–	cena	oferty	brutto:	

Najniższa	 cena	 otrzyma	 100	 punktów.	 Uzyskane	 w	 ten	 sposób	 punkty	 będą	
pomnożone	przez	współczynnik	odpowiadający	wadze	tego	kryterium.	

W	 pozostałych	 przypadkach	 liczba	 punktów	 za	 cenę	 będzie	 obliczana	 według	
następującego	wzoru:	

																																cena	oferowana	minimalna	brutto	

Liczba	punktów	za	cenę	=			-----------------------------------------------------		x	100	
pkt		x	60	%	

																																					cena	badanej	oferty	brutto	

	

3.2.	 KRYTERIUM	–	okres	udzielonej	rękojmi	i	gwarancji	na	roboty	budowlane:	

Wymagany	 minimalny	 okres	 rękojmi	 i	 gwarancji	 na	 roboty	 budowlane	
wynosi	60	miesięcy.	

	

Punkty	przydzielane	będą	według	tabeli:	

Okres	rękojmi	i	gwarancji	
na	roboty	budowlane	

Punkty	

60	miesięcy	 0	

61	–	66	miesięcy	 10	

67	–	71	miesięcy	 15	

72	miesiące	i	więcej	 20	

	

Jeżeli	Wykonawca	nie	 zaznaczy	w	Formularzu	Oferty	 (załącznik	 nr	 1	 do	 SIWZ)	
okresu	 udzielonej	 gwarancji	 i	 rękojmi	 na	 roboty	 budowlane,	 Zamawiający	 do	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

obliczeń	 przyjmie	 minimalny	 okres	 gwarancji	 i	 rękojmi,	 tj.	 60	 miesięcy,	 a	
Wykonawca	otrzyma	w	tym	kryterium	0	pkt.			

3.3. KRYTERIUM	–	doświadczenie	osoby	skierowanej	do	pełnienia	funkcji	
kierownika	budowy:	
Punkty	będą	przyznawane	wg	następujących	zasad:	

Doświadczenie	osoby	skierowanej	do	pełnienia	funkcji	kierownika	budowy	przy	
kierowaniu	1	robotą	budowlaną	związaną	z	remontem,	budową,	przebudową	lub	
rozbudową	budynku	o	wartości	min.	3.000.000,00	zł	brutto-	10	pkt.	
	
Doświadczenie	osoby	skierowanej	do	pełnienia	funkcji	kierownika	budowy	przy	
kierowaniu	 2	 robotami	 budowlanymi	 związanymi	 z	 remontem,	 budową,	
przebudową	lub	rozbudową	budynku	o	wartości	min.	3.000.000,00	zł	brutto-	15	
pkt.	
	
Doświadczenie	osoby	skierowanej	do	pełnienia	funkcji	kierownika	budowy	przy	
kierowaniu	 3	 robotami	 budowlanymi	 związanymi	 z	 remontem,	 budową,	
przebudową	lub	rozbudową	budynku	o	wartości	min.	3.000.000,00	zł	brutto-	20	
pkt.	
	

Zamawiający	 przyzna	 dodatkowe	 punkty	 w	 kryterium	 „Doświadczenie	 osoby	
skierowanej	do	pełnienia	funkcji	kierownika	budowy”	za	roboty	budowlane	inne	niż	
wymienione	 w	 wykazie	 osób	 (załącznik	 nr	 4	 do	 SIWZ)	 potwierdzające	 spełnianie	
warunku	udziału	w	postępowaniu.		

Ocenie	 w	 kryterium	 „Doświadczenie	 osoby	 skierowanej	 do	 pełnienia	 funkcji	
kierownika	budowy”	podlegać	będzie	 jedynie	osoba	wskazana	przez	wykonawcę	w	
wykazie	osób	(załącznik	nr	4	do	SIWZ),	skierowana	do	pełnienia	funkcji	kierownika	
budowy.		

	

4. Za	 najkorzystniejszą	 zostanie	 uznana	 oferta,	 która	 uzyska	 najwyższą	 łączną	 liczbę	
punktów	 wynikającą	 z	 podsumowania	 punktów	 uzyskanych	 w	 poszczególnych	
kryteriach.	

5. Jeżeli	nie	można	wybrać	najkorzystniejszej	oferty	z	uwagi	na	to,	że	dwie	lub	więcej	
ofert	 przedstawia	 taki	 sam	 bilans	 ceny	 lub	 kosztu	 i	 innych	 kryteriów	 oceny	 ofert,	
zamawiający	 spośród	 tych	 ofert	 wybiera	 ofertę	 z	 najniższą	 ceną	 lub	 najniższym	
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.	

6. Jeżeli	 złożono	 ofertę,	 której	 wybór	 prowadziłby	 do	 powstania	 obowiązku	
podatkowego	Zamawiającego	zgodnie	z	przepisami	o	podatku	od	towarów	i	usług	w	
zakresie	 dotyczącym	 wewnątrz	 wspólnotowego	 nabycia	 towarów,	 Zamawiający	 w	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

celu	oceny	takiej	oferty	dolicza	do	przedstawionej	w	niej	ceny	podatek	od	towarów	i	
usług,	który	miałby	obowiązek	wpłacić	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.		

	

XVII. INFORMACJA	 O	 FORMALNOŚCIACH,	 JAKIE	 POWINNY	 ZOSTAĆ	 DOPEŁNIONE	 PO	
WYBORZE	 OFERTY	 W	 CELU	 ZAWARCIA	 UMOWY	 W	 SPRAWIE	 ZAMÓWIENIA	
PUBLICZNEGO	

1. Niezwłocznie	Zamawiający	informuje	wszystkich	Wykonawców	o:	
a) wyborze	 najkorzystniejszej	 oferty,	 podając	 nazwę	 albo	 imię	 i	 nazwisko,	

siedzibę	albo	miejsce	zamieszkania	i	adres,	jeżeli	jest	miejscem	wykonywania	
działalności	wykonawcy,	 którego	 ofertę	wybrano,	 oraz	 nazwy	 albo	 imiona	 i	
nazwiska,	 siedziby	 albo	 miejsca	 zamieszkania	 i	 adresy,	 jeżeli	 są	 miejscami	
wykonywania	 działalności	 wykonawców,	 którzy	 złożyli	 oferty,	 a	 także	
punktację	 przyznaną	 ofertom	 w	 każdym	 kryterium	 oceny	 ofert	 i	 łączną	
punktację,	

b) wykonawcach,	którzy	zostali	wykluczeni,	
c) wykonawcach,	których	oferty	zostały	odrzucone,	powodach	odrzucenia	oferty,	

a	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	art.	89	ust.	4	i	5,	braku	równoważności	
lub	braku	spełniania	wymagań	dotyczących	wydajności	lub	funkcjonalności,		

d) unieważnieniu	postępowania.		
podając	uzasadnienie	faktyczne	i	prawne.	

2. Zamawiający	udostępnia	 informacje,	 o	 których	mowa	w	pkt	1	 lit.	 a),	 d),	 na	 stronie	
internetowej:	www.ecasanniki.pl		

3. Przed	podpisaniem	umowy	Wykonawca	zobowiązany	jest	do:	
a) dostarczenia	 zamawiającemu	 kserokopii	 uprawnień	 oraz	 kopii	 aktualnego	
zaświadczenia	o	przynależności	do	właściwej	 Izby	Samorządu	Zawodowego	dla	
osób,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt	 IV	 siwz,	 które	 będą	 skierowane	 do	 realizacji	
zamówienia,	

b) wniesienia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy,	
c) przedłożenia	 dokumentów	 potwierdzających,	 że	 wykonawca	 jest	 ubezpieczony	
od	odpowiedzialności	cywilnej	w	zakresie	prowadzonej	działalności	związanej	z	
przedmiotem	 zamówienia	 na	 sumę	 gwarancyjną	 w	 wysokości	 co	 najmniej:	
2	000	000,00	zł.	

d) dostarczenia	 harmonogramu	 rzeczowo	 –	 finansowo	 -	 terminowego	 wykonania	
robót,	

e) dostarczenia	kosztorysu	ofertowego	wykonanego	metodą	uproszczoną.	
4. Umowa	 zostanie	 zawarta	 na	 ogólnych	warunkach	 określonych	we	wzorze	 umowy,	

który	stanowi	załączniki	nr	7	do	SIWZ.	
5. Osoby	reprezentujące	Wykonawcę	przy	podpisywaniu	umowy	powinny	posiadać	ze	

sobą	 dokumenty	 potwierdzające	 ich	 umocowanie	 do	 podpisania	 umowy,	 o	 ile	
umocowanie	to	nie	będzie	wynikać	z	dokumentów	załączonych	do	oferty.	

6. W	przypadku	Wykonawców	występujących	wspólnie,	przed	dniem	zawarcia	umowy	
w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego,	 dostarczona	 będzie	 Zamawiającemu	 umowa	
regulująca	 zasady	 współpracy	 uczestników	 postępowania.	 Umowa	 taka	 winna	
określać	 strony	 umowy,	 cel	 działania,	 sposób	 współdziałania,	 zakres	 prac	
przewidzianych	 do	 wykonania	 każdemu	 z	nich,	 solidarną	 odpowiedzialność	 za	
wykonanie	zamówienia,	oznaczenie	czasu	trwania	konsorcjum	(obejmującego	okres	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

realizacji	 przedmiotu	 zamówienia,	 gwarancji	 i	rękojmi),	 wykluczenie	 możliwości	
wypowiedzenia	umowy	konsorcjum	przez	któregokolwiek	z	jego	członków	do	czasu	
wykonania	zamówienia.	

7. W	przypadku	Wykonawców	występujących	w	 formie	 spółki	 cywilnej,	 przed	dniem	
zawarcia	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego,	 dostarczona	 będzie	
Zamawiającemu	umowa	spółki	cywilnej.	

8. Zamawiający	nie	przewiduje	zaliczek	na	poczet	wykonania	zamówienia.	
	

	

XVIII. ZABEZPIECZENIE	NALEŻYTEGO	WYKONANIA	UMOWY	
1. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 wniesienia	 zabezpieczenia	 należytego	

wykonania	 umowy	w	wysokości	 5	%	 ceny	 całkowitej	 podanej	w	 ofercie,	 przed	
podpisaniem	umowy.	

2. Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 może	 być	 wnoszone	 według	
wyboru	Wykonawcy	w	jednej	lub	w	kilku	następujących	formach:	
a) w	pieniądzu	–	przelewem	–	na	 rachunek	bankowy	Zamawiającego	w	Banku	

PKO	BP	S.A.	o	numerze	rachunku:	95	1020	1026	0000	1202	0232	2758	
b) poręczeniach	 bankowych	 lub	 poręczeniach	 spółdzielczej	 kasy	

oszczędnościowo-kredytowej	 z	 tym,	 że	 zobowiązanie	 kasy	 jest	 zawsze	
zobowiązaniem	pieniężnym,	

c) gwarancjach	bankowych,	
d) gwarancjach	ubezpieczeniowych,	
e) poręczeniach	udzielanych	przez	podmioty,	o	których	mowa	art.	6b	ust.	5	pkt	2	

ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	 Rozwoju	
Przedsiębiorczości	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	359	z	późn.	zm.).	

3. Zamawiający	zwróci	zabezpieczenie:	
a) 70%	 wartości	 zabezpieczenia	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 dnia	 wykonania	

zamówienia	i	uznania	przez	Zamawiającego	za	należycie	wykonane,		
b) 30%	wartości	zabezpieczenia	w	terminie	15	dni	po	upływie	okresu	rękojmi	za	

wady	 oraz	 komisyjnym	 stwierdzeniu	 usunięcia	 ujawnionych	w	 tym	 okresie	
wad	i	usterek.	

4. Poręczenia	 bankowe,	 gwarancje	 bankowe	 i	 ubezpieczeniowe,	 poręczenia	
udzielane	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	
muszą	nieodwołalnie	i	bezwarunkowo	zobowiązywać	Poręczyciela	lub	Gwaranta	
do	 zapłaty	 kwoty	 pieniężnej	 w	 ciągu	 14	 dni	 na	 pierwsze	 wezwanie	
Zamawiającego,	w	wysokości	odpowiadającej	kwocie	zabezpieczenia	należytego	
wykonania	umowy	z	tytułu	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	umowy.	

	

XIX. POUCZENIE	O	ŚRODKACH	OCHRONY	PRAWNEJ	PRZYSŁUGUJĄCYCH	WYKONAWCY	
W	TOKU	POSTĘPOWANIA	O	UDZIELENIE	ZAMÓWIENIA	
	

1. 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	 przysługują	
środki	ochrony	prawnej.	

2. Środki	ochrony	prawnej,	o	których	mowa	w	ust.	1	określone	są	w	dziale	VI	
ustawy		
(art.	179	-198g).	

3. Odwołanie	 przysługuje	 wyłącznie	 od	 niezgodnej	 z	 przepisami	 ustawy	
czynności	 Zamawiającego	 podjętej	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	
zamówienia	 lub	 zaniechania	 czynności,	 do	 której	 Zamawiający	 jest	
zobowiązany	na	podstawie	ustawy.	

4. 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.	

5. Odwołanie	 powinno	 wskazywać	 czynność	 lub	 zaniechanie	 czynności	
Zamawiającego,	 której	 zarzuca	 się	 niezgodność	 z	 przepisami	 ustawy,	
zawierać	 zwięzłe	 przedstawienie	 zarzutów,	 określać	 żądanie	 oraz	
wskazywać	 okoliczności	 faktyczne	 i	prawne	 uzasadniające	 wniesienie	
odwołania.	

6. 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.	

7. 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.	

8. Odwołanie	wnosi	się:	
a. w	 terminie	 5	 dni	 od	 dnia	 przesłania	 informacji	 o	 czynności	

Zamawiającego	 stanowiącej	 podstawę	 jego	 wniesienia	 -	 jeżeli	
zostały	 przesłane	 w	 sposób	 określony	 w	 art.	 180	 ust.	 5	 zdanie	
drugie	ustawy	Pzp,	albo	w	terminie	10	dni	-	jeżeli	zostały	przesłane	
w	inny	sposób.	

b. odwołanie	 wobec	 treści	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu,	 a	 jeżeli	
postępowanie	 jest	 prowadzone	 w	 trybie	 przetargu	
nieograniczonego,	także	wobec	postanowień	specyfikacji	istotnych	
warunków	 zamówienia,	 wnosi	 się	 w	 terminie:	 5	 dni	 od	 dnia	
zamieszczenia	ogłoszenia	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych	 lub	
specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 na	 stronie	
internetowej;		

c. Odwołanie	wobec	 czynności	 innych	niż	 określone	w	 literze	 a.	 i	 b.	
wnosi	 się:	w	terminie	5	dni	 od	dnia,	w	którym	powzięto	 lub	przy	



 
                                                                                                                                                                	
	

   	

zachowaniu	należytej	staranności	można	było	powziąć	wiadomość	
o	okolicznościach	stanowiących	podstawę	jego	wniesienia;	

9. Jeżeli	 Zamawiający	 nie	 przesłał	 wykonawcy	 zawiadomienia	 o	 wyborze	
oferty	najkorzystniejszej,	odwołanie	wnosi	się	nie	później	niż	w	terminie:	

a. 15	dni	od	dnia	zamieszczania	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych	
ogłoszenia	o	udzieleniu	zamówienia;	

b. 1	 miesiąca	 od	 dnia	 zawarcia	 umowy,	 jeżeli	 Zamawiający	 nie	
zamieścił	 w	Biuletynie	 Zamówień	 Publicznych	 ogłoszenia	 o	
udzieleniu	zamówienia.	

10. Zamawiający	przesyła	niezwłocznie,	 nie	 później	 niż	w	 terminie	2	dni	 od	
dnia	otrzymania,	kopię	odwołania	innym	wykonawcom	uczestniczącym	w	
postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia,	a	jeżeli	odwołanie	dotyczy	treści	
ogłoszenia	 o	 zamówieniu	 lub	 postanowień	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia,	zamieszcza	ją	również	na	stronie	internetowej,	na	
której	 jest	 zamieszczone	 ogłoszenie	 o	zamówieniu	 lub	 jest	 udostępniana	
specyfikacja,	 wzywając	 wykonawców	 do	przystąpienia	 do	 postępowania	
odwoławczego.	

11. Wykonawca	może	zgłosić	przystąpienie	do	postępowania	odwoławczego	
w	 terminie	3	dni	od	dnia	otrzymania	kopii	odwołania,	wskazując	 stronę,	
do	 której	 przystępuje	 i	interes	 w	uzyskaniu	 rozstrzygnięcia	 na	 korzyść	
strony,	 do	 której	 przystępuje.	 Zgłoszenie	 przystąpienia	 doręcza	 się	
Prezesowi	 Izby	 w	 formie	 pisemnej	 albo	 elektronicznej	 opatrzonej	
bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym	 weryfikowanym	 za	 pomocą	
ważnego	 kwalifikowanego	 certyfikatu,	 a	 jego	 kopię	 przesyła	 się	
Zamawiającemu	oraz	Wykonawcy	wnoszącemu	odwołanie.	

12. Wykonawca	 na	 podstawie	 art.	 181	 ust.	 1	 ustawy	 Pzp	 może	 w	 terminie	
przewidzianym	 do	 wniesienia	 odwołania	 poinformować	 Zamawiającego	
o	niezgodnej	 z	 przepisami	 ustawy	 czynności	 podjętej	 przez	 niego	 lub	
zaniechaniu	 czynności,	 do	 której	 jest	 on	 zobowiązany	 na	podstawie	
ustawy,	na	które	nie	przysługuje	odwołanie.	

	
Załączniki	do	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia:	
	
Załącznik	nr	1	–	Formularz	„OFERTA”,	
Załącznik	nr	2-	Oświadczenie	o	braku	podstaw	wykluczenia;	
	 	 					Oświadczenie	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu;	
Załącznik	nr	3-	Wykaz	robót;	
Załącznik	nr	4-	Wykaz	osób;	
Załącznik	nr	5-	Zobowiązanie;		
Załącznik	nr	6-	Oświadczenie	o	przynależności	lub	braku	przynależności	do	grupy	
kapitałowej;	
Załącznik	nr	7-	Projekt	umowy.		
oraz	dokumentacja	dot.	robót	budowlanych	i	dostaw	
 




