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Ogłoszenie nr 593866-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku: Roboty budowlane pn.: remont budynku 

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
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I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka 

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, krajowy numer 

identyfikacyjny 61031784500000, ul. Narodowych Sił Zbrojnych   5 , 09-400   Płock, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 678 400, , e-mail sekretariat@wspritsplock.pl, , faks 

242 678 415.  

Adres strony internetowej (URL): www.wspritsplock.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

www.wspritsplock.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.bip.wspritsplock.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
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Inny sposób:  

Ofertę sporządzoną w formir pisemnej nalezy złożyć w siedzibie zamawijacego  

Adres:  

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. 

Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock SEKRETARIAT  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane pn.: remont 

budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3.  

Numer referencyjny: TZPiZI.3813/07/RB/17.  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: remont 

budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 na podstawie: 

a)Zaświadczenia o nr ew. WRM-IV-6743.228.2017.MJ wydanego przez Prezydenta Miasta 

Płocka dnia 12.09.2017 r. - załącznik nr 10 b)Opracowania technicznego remontu – jako 

załącznik do w/w zaświadczenia – załącznik nr 11 c)Przedmiaru robót – załącznik nr 12, 

d)Branżowych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót: - branża budowlana- 

załącznik nr 13, - branża sanitarna - załącznik nr 14, - branża elektryczna - załącznik nr 15, 

e)Tabeli elementów scalonych wartości robót z opisami elementów prac wg branż – załącznik 

nr 9 do SIWZ (tabele należy załączyć do oferty). 2.Krótki opis robót budowlanych 

prowadzonych na parterze i I piętrze budynku: 2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia 

budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1. Roboty rozbiórkowe - 
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usunięcie istniejących płytek ściennych/podłogowych - rozebranie murków w pomieszczeniu 

Ambulatorium - demontaż drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany/przełożenia - 

demontaż urządzeń sanitarnych (tj. Miski ustępowe, umywalki, zlewy wraz z bateriami) - 

wyburzenie ściany działowej pomiędzy Magazynem leków i pom. Socjalnym - 

poszerzenie/zwężenie otworów w ścianie - demontaż istniejących okien na piętrze 

przeznaczonych do wymiany 2. Roboty budowlane - wykonanie ściany działowej 

pomieszczenia WC - wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą - zabudowanie istniejących 

otworów w ścianach - przebudowa ściany działowej pomieszczenia przeznaczonego na 

odpady medyczne - wykonanie płytek ściennych/podłogowych - malowanie ścian i sufitów - 

montaż listew odbojnikowych 3. Roboty instalacyjne - doprowadzenie oświetlenia do nowo 

wybudowanego pomieszczenia WC - wymiana punktów oświetleniowych w pomieszczeniach 

- wymiana/wykonanie nowych gniazdek w pomieszczeniach - wymiana/wykonanie nowych 

włączników oświetlenia w pomieszczeniach - uporządkowanie włączników oświetlenia 

(lampy oświetlenia nocnego włączyć w obwód oświetlenia korytarza) - wykonanie instalacji 

ciepłej wody z węzła cieplnego do wszystkich punktów czerpania wody na parterze i I piętrze 

budynku - wymiana wskazanych grzejników - sprawdzenie drożności instalacji sanitarnej 

odpływu nieczystości z budynku 3.Zamawiający udostępni do opróżnienia pokoje socjalne i 

wskaże gdzie przenieść na czas prowadzenia robót wyposażenie do innego pomieszczenia. 

4.Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem, że remont będzie 

realizowany w budynku nie wyłączonym z eksploatacji. Prace należy prowadzić etapami, 

umożliwiając funkcjonowanie budynku Pogotowia. Roboty wykonywać od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9.00-17.00. Po zakończeniu każdego dnia pracy teren robót należy 

uprzątnąć i przygotować do funkcjonowania obiektu. 5.Wykonawca na czas prowadzenia 

robót w łazienkach zapewni przenośne toalety WC na zewnątrz budynku. 5.Wymagania 

ogólne: 1) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy (nie 

później niż w terminie 10 dni od zawarcia umowy), umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych 

składek ubezpieczeniowych, w zakresie: - od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. 2) polisa 

przedstawiona będzie Zamawiającemu do dnia wprowadzenia na budowę - Polisę 

ubezpieczenia OC w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pod rygorem 

naliczenia kar umownych. 3) Wykonawca, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania 

przetargowego winien przedłożyć przed podpisaniem umowy uprawnienia kierownika 

budowy, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów budownictwa oraz 

oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 4) Przed wbudowaniem 

materiałów urządzeń należy dostarczyć deklaracje, certyfikaty zgodności wraz z 

wymaganymi załącznikami, świadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz 

karty przekazanych odpadów toksycznych w przypadku ich wystąpienia. 5) Wykonawca 

zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 6) Transport materiałów na plac 

budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 8) 

Wymagana jest zgoda Zamawiającego na składowanie materiałów i urządzeń przez 

Wykonawcę. 9) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie 

mienie Zamawiającego i własne. 10) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
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zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały oraz złożyć je w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 11) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się 

w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 12) Wykonawca 

zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i 

inne). 13) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie 

Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi przy odbiorze robót na podstawie 

wskazań zainstalowanych liczników. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia do 

pomieszczeń w czasie remontu – jeżeli będzie taka możliwość – w obecności Kierownika 

budowy lub innych upoważnionych osób. 7.W razie konieczności zapewnić swobodny dostęp 

do instalacji i urządzeń podlegających konserwacji i wymagających regulacji parametrów. 

8.Wykonawca urządzi plac budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9.Wykonawca na własny koszt zabezpieczy plac budowy w sposób uniemożliwiający 

rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz 

każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprząta teren wokół budowy i placu budowy. Po 

zakończonej realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiającego 

Wykonawca przywróci teren placu budowy do stanu pierwotnego. 10.Wymagania minimalne 

dla okresu gwarancji i rękojmi: 1) na wszystkie wykonane prace ogólnobudowlane – 36 

miesięcy, 2) na wszystkie urządzenia, osprzęt, wyposażenie – 36 miesięcy, 3) na wszystkie 

instalacje w tym: sanitarne, elektryczne - 36 miesięcy 11.Okres gwarancji i rękojmi liczony 

jest od daty odbioru końcowego bez wad. 12.Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z 

kryteriów oceny ofert, dlatego też Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres 

gwarancji i rękojmi. 13.W okresie gwarancji Zamawiający wymaga przeglądu gwarancyjnego 

z udziałem Wykonawcy co 12 miesięcy. 14.W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców 

lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej 

określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu 

oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów 

technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 15.Przez ofertę równoważną należy 

rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, 

wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami 

minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 

wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, 

natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 

16.Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 

ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując 

dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty 

potwierdzające tę równoważność W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie 

dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do 

kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane 

w opisie przedmiotu zamówienia. 17.W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie 

przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o 
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których mowa w art. 30 ust., 1-3 PZP należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 

SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45421000-4 

45410000-4 

45431000-7 

45442100-8 

45300000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 217582,68  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

22.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w następującym zakresie: 1) wykonanie prac 

ogólnobudowlanych, tj.: - tynkarskie, - malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, - okładzinowe 

ścian i posadzek, - prace renowacyjne, - prace dekarskie, - stolarka okienna i drzwiowa. 2) 

wykonanie prac instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z urządzeniami itp. 22.2 

Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie po 

przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 

ust. 1 ustawy PZP.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 91  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia zadania 91 dni od zawarcia 

umowy - ostateczny termin końcowego odbioru technicznego  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 5.2.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował dwie roboty 

ogólnobudowlane wielobranżowe (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wodno-

kanalizacyjne instalacji c.o., instalacji elektrycznych), o wartości nie mniejszej jak 200. 

000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 

oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może 

sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości 

porównywalnej. Jeżeli załączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wartość 

tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN 

według średniego kursu NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w przedstawionym 

wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.2.3.2 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował 

w zakresie zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami następującymi osobami: 1) 

kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, legitymującej się przynajmniej 5 - letnim doświadczeniem w 

pełnieniu obowiązków kierownika budowy, 2) kierownika robót sanitarnych – posiadającego 

min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (posiadającego udokumentowane prawo do pełnienia samodzielnej funkcji w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności jw.), 3) kierownika robót elektrycznych – 

posiadającego min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

(posiadającego udokumentowane prawo do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie 

bez ograniczeń w specjalności jw.), Wyżej wymienione osoby mogą mieć odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65), które uprawniają do kierowania 

robotami w zakresie przewidzianym opisem powyżej. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia uprawnień przez wyżej wymienione osoby. 5) Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (zgodnie z 

art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).  
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji 

ekonomicznej innych podmiotów: 5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.2. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.3. 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, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.3.4. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są 

wymagane. 5.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, na szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą, wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.3.6. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w pkt. 5.3.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 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 spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 5.3.7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3.8. 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 (składa zobowiązanie wg. 

wzoru załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu 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 doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 PZP (tj. o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firmach oraz adresach Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, 

terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w 

ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: a) odpis 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 PZP; 7.9. Jeżeli wykaz usług i dowody, o których mowa 

odpowiednio w pkt 7.8 pkt 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi te były wykonane lub są 

wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.10. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.8 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 7.11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 7.10, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
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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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 7.12. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego 

przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 7.13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące 

spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do 

urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą 

jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 

certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 7.8 ppkt 2 oraz 7.10. 

7.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w pkt 7.7 ppkt 2 oraz 7.9 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. 

7.15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 7.8 i 7.10 które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 

3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.16. 

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) dotyczące, Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 7.17. 

W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego. Natomiast 

wspólnie składają: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularz 

ofertowy i tabele zbiorczego zestawienia cen oraz wykaz wykonanych robót i wykaz osób. 

7.18. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.8.1), w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 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 albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia, zdanie pierwsze stosuje się. 7.19. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
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dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.20. 

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

7.21. 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 i 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. 7.22. 

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

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

podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 tj.: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 

dwóch robót ogólnobudowlanych wielobranżowych o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł 

brutto każda, (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne instalacji 

c.o., instalacji elektrycznych) 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; (wg. załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykaz osób (w oparciu o informacje wskazane 

w pkt. 6.1 .2) lit. b) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – (sporządzony wg. załącznika nr 4a do SIWZ sporządzony - w 

oparciu o informacje wskazane w pkt. 6.1 .2) lit. b); wg. załącznika nr 6 do SIWZ);  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 

Tabela elementów scalonych wartości robót (załącznik nr 9 do SIWZ); 3) oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 4) oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ); 5 w przypadku podpisania oferty 

przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie); 6 w przypadku 
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powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny 

dokument, służący wskazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w 

zakresie określonym w art. 22a ust. 1 Pzp. ( niezobowiązujący wzór stanowi załącznik do 

SIWZ); 7) kopię dowodu wniesienia wadium; 8) oświadczenie - zobowiązanie do 

wykonywania prac wskazanych przez Zamawiającego przez osoby zatrudnione w ramach 

umowy o pracę (załącznik nr 8 do SIWZ); 9) Dokumenty potwierdzające równoważność 

oferowanych dostaw, usług, robót budowlanych (jeżeli dotyczy).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

9.1 Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

5.400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100); 9.2. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z 

chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 9.4, przed 

upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia 

wadium. Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

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 poźn. zm.). Oferta nie zabezpieczona akceptowaną 

formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w 

Płocku nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 (dawna 

Gwardii Ludowej 5), 09–400 Płock Podając na poleceniu przelewu informację: „ WADIUM 

na wykonanie robót budowlanych pn.: Roboty budowlane pn.: remont budynku SP ZOZ 

WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3. Oznaczone znakiem - TZPiZI-

3813/07/RB/17” 9.5 Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 9.3 pkt 2-5 należy 

wystawić na: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09–400 Płock, NIP 774-10-02-289, REGON 

610317845 9.6 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.7 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium 

w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej 

kopercie z dopiskiem „WADIUM”, a jego kopia w ofercie. 9.8 Wadium musi zabezpieczać 

ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub 

wniesie w sposób nieprawidłowy do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w innym terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 lub nie zabezpieczy 

oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podst. 
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art. 89 ust.1 pkt 7b. 9.9 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) 

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5) zapisy odnośnie czasu jej 

trwania, 6) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, 7) okres ważności, obejmujący przynajmniej 

cały okres związania z ofertą. 9.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania 

przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP 9.11 Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 9.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.13 Jeżeli 

wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 9.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

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

terminie określonym przez zamawiającego. 9.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 9.16 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

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

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
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Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
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elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto oferty 60,00 

Gwarancja i rękojmia 10,00 

Termin wykonania 30,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
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Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane we Wzorze umowy stanowiących 

Dział nr III niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty. 18.2 Zakazuje się zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

18.3 Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i 
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charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 18.4 Na podst. art. 144 ustawy Pzp, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany 

będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; - zmiana dokumentacji projektowej 

dostarczonej przez Zamawiającego; b) zmiany będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z 

przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 

ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego 

orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 

c) w razie konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2 i pkt. 

3ustawy Pzp W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 1 

ppkt. a i b termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i 

procedurach opisanych w umowie. 2) Pozostałe zmiany a. siła wyższa uniemożliwiająca 

wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

Robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami, według umowy c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcia powstałej 

już kolizji, d. konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby, o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt. 2, e. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: - zmian przepisów podatkowych, w tym 

stawki VAT, - udzielenia zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, f. Zmiana 

sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie w przypadku zmiany 

zasad finansowania inwestycji przez Zamawiającego skutkującej koniecznością lub 

możliwością dokonania zmian w umowie. g. Zmiany personelu wykonawcy na zasadach 

określonych w § 19 umowy, h. Zmiany podwykonawcy/ podwykonawców, o których mowa § 

7 ust. 9 umowy, i. możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie 

realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ: 1) powierzenie 

Podwykonawcom innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy, 2) zmiana 

podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, 3) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, 

również w przypadku gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że usługę wykona samodzielnie. W 

takim przypadku, na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie lub dokumenty 

dotyczące każdego z podwykonawców, oraz przekazuje zamawiającemu dane o 

podwykonawcach na zasadach określonych w §7 ust. 10-14. 18.5 Wszystkie postanowienia 

określone w niniejszym rozdziale mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 

przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. 18.6 Każda taka zmiana wprowadzona będzie w 

trybach i procedurach opisanych w umowie. 18.7 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych 

z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) 
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zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy 

lub kontaktów między Stronami; 18.8 Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy zmiana czynników cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, 

użytych do realizacji umowy oraz zmiana stawek ustawowych elementów składowych 

wynagrodzenia pracowników. 18.9 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 

terminie realizacji zamówienia nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez 

Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie 

przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku 

Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do 

spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji umowy. 18.10 Wykonawca 

przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu musi uzyskać 

bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. 18.11 Określa się następujący tryb 

dokonywania zmian postanowień umowy - sposób inicjowania zmian: a) Zamawiający: 

wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania zmiany. b) Wykonawca: 

wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania zmiany. 18.12 Przyczyny 

dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp. 

18.13 Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. 18.14 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności 18.15 Strony mają prawo do przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a. jeżeli przyczyny z 

powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c. wystąpienia 

Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 18.16 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, 

pod rygorem nieważności. 18.17 Przewidywane zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp zostały określone w projekcie umowy która stanowią integralną część SIWZ. 

18.4. Zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia w 

rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny 

odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać 

na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. 

Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli 

wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie 

dopuszczeni. 18.5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich 

oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 18.6 Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy, o którym mowa w Rozdziale XVII niniejszej IDW.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

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

Pzp.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica 

przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-10-12, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego (pokój Nr 15 Zamówienia Publiczne i Zadania Inwestycyjne) w 

dniu 12-10-2017 r. o godz. 10:30. 13.3 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez 

Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów 

niniejszego rozdziału. 13.4 Ofertę złożoną po terminie - zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 13.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem 

terminu otwarcia. 13.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy 

otwieraniu kopert z ofertami. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13.7 Podczas otwarcia ofert 

Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
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ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 13.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej Informację z otwarcia ofert która zawiera informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) Firm oraz adresów wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 13.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający 

może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwań do 

uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać oczywiste pomyłki pisarskie, 

rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. 12.1 Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę zawierająca jedną cenę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje 

ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy Pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). 

12.2 Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej 

SIWZ. 12.3 Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 12.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś 

dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się 

własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 

podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 12.4 Oferty winny być 

podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 12.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisana w języku polskim, powinna być 

sporządzona za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 

uniemożliwiający łatwe usuniecie zapisów. Nieczytelne oferty mogą być odrzucone. 12.6 Do 

formularza oferty dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i 

oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ wraz z tabelą elementów 

scalonych wartości robót. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być 

przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 12.7 Oferta winna być złożona przed 

upływem terminu składania ofert. 12.8 Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami 

SIWZ. 12.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z 

numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty) i 

parafowane w prawym górnym rogu. 12.10 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, 

winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym. 12.11 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, 

zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy 

załączyć dokument pełnomocnictwa; b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w 

ofercie wspólnej opisano w rozdziale VII SIWZ; c) przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot 

zamówienia, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji; d) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być 

spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, 

który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków SIWZ; e) wszelka wymiana 

pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 

pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
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lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 17. Zamawiający wymaga wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić 

będzie 10 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty. 17.3. Zabezpieczenie może być 

wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

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. 17.4. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w innych formach. 17.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 17.6. 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. 17.7. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w pkt 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 17.8. Zwrot zabezpieczenia: 1) 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) Kwota pozostawiona 

na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia. 3) Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 28.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeśli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - konstrukcyjne (murowe, stalowe), - 

tynkarskie (mokre i suche), malarskie, - instalacyjne elektryczne, - instalacyjne sanitarne, 

28.2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz ze 

wskazaniem, które z nich są zatrudnione w ramach umowy o pracę. 28.3. 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 28.1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 28.4. 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 punkcie 28.1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (potwierdzenie 

zawarcia umowy) 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 
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oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (załącznik do SIWZ); 28.5. W celu 

kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 28.6. O planowanej zmianie 

osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem 

tych osób do wykonywania prac oraz dołączy zaktualizowaną Listę pracowników. 28.7. Za 

niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, tj. za nieprzedłożenie na 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie zaktualizowanej Listy osób lub nie 

złożenie oświadczenia (Potwierdzenia zatrudnienia w ramach umowy o pracę osoby 

wymienionej z dostarczonej Zamawiającemu listy osób) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 29.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania 

kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 29.2. Wykonawca może powierzyć 

realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. 29.3. Jeżeli powierzenie 

Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 29.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 

wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 

jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy. 29.5. Powierzenie wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 29.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić 

na formularzu ofertowym. PODWYKONAWSTWO 29.7 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

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

29.8 Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez Zamawiającego 

Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a przypadku zamówień publicznych na 

roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 

dalszymi Podwykonawcami. 29.9. Każdorazowe zawarcie Wykonawcy z Podwykonawcą 

umowy na wykonanie robót budowlanych objętych udzielonym zamówieniem publicznym 

realizowanym w ramach umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego i w związku z tym: 1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z 

Podwykonawcą spełniający wymagania określone w punkcie 29.10 i 29.11 wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych, które Wykonawca zamierza 

powierzyć Podwykonawcy; 2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej 

zgodę na zawarcie tejże umowy lub w formie pisemnej zgłosi zastrzeżenia do projektu 
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umowy (w terminie 14 dni od otrzymania wskazanego projektu umowy), w szczególności 

jeśli umowa: - nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, - przewiduje termin zapłaty 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w 

terminie 14 dni do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 29.10. Umowa z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 1) termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3) 

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na 

co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji technicznej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym 

w ofercie Wykonawcy, 5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i 

rękojmi nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót 

budowlanych musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadającym, 

proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w 

związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 

prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub 

zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo, 7) 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo. 29.11. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

musi zawierać ponadto: 1) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym 

wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy, 2) 

sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę 

(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym), 3) 

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, przy czym 

termin wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie zawartej 

przez Wykonawcę z Zamawiającym. 29.12. W przypadku, o którym mowa w §8 ust. 8 

umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje 

o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 29.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw w terminie 7 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych uważa się za jej akceptację. 29.14. Umowa o 

podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1) uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 29.15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek przedkładania kopii umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie dotyczy: 1) umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto w sprawie 

zamówienia publicznego; 2) umów, których przedmiotem są usługi: - ochrony placu budowy, 

- sprzątania, - wynajmu sprzętu i transportu, - utrzymania placu budowy, wykonywane na 

rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na 

podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których wartość 

każdej z osobna nie przekracza 30.000,00 zł brutto; 3) umów, których przedmiotem są 

dostawy: związane z realizacją robot budowlanych, dotyczące personelu Wykonawcy lub 

personelu Podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 30.000,00 zł 

brutto. 29.16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 29.17. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 29.18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 29.19. Przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 29.20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §8 ust. 4 

umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę 

potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 29.21. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §8 

ust. 1 umowy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 29.22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
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zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa pkt. 29.15, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 19.1 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.. 19.2 Odwołanie przysługuje od niezgodnej z 

przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Pzp.. 19.3 W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) 

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty 

odwołującego; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 19.4 

Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP. 19.5 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. 19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 19.7 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. 19.8 W przypadku wniesienia odwołania 

wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków. 19.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 19.10 

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie 

Pzp. zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


