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I. INFORMACJE OGÓLNE  
1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa  tel. 22 632 31 91 email sekretariat@wck-
wola.pl strona internetowa: www.wck-wola.pl 
2.  Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych 
do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U., poz. 1126) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”.  

3.  Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer 
sprawy.  

4.  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu 
nieograniczonego z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24 aa Ustawy.  

5.  Postępowanie dotyczy części zamówienia całkowitego o łącznej wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy udzielanego w częściach stanowiących 
przedmiot odrębnych postępowań. Wartość zamówienia i procedura postępowania została ustalona 
zgodnie z art. 32 ust. 4 Ustawy.  

 
  
II. PRZEDMIOT, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
1. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  wykonaniem i odbiorem 
zadania inwestycyjnego: Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego 
w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 na działce ewidencyjnej nr 7 obr. 6-07-12 jednostka 
ewidencyjna 146518_8 Dzielnica Wola włącznie z instalacjami technicznymi, urządzeniami zewnętrznymi i 
niezbędnymi podłączeniami instalacji. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną - 
ostateczną decyzją pozwoleniu na budowę nr 10/N/z/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. zatwierdzająca projekt 
budowlany zamienny z 12 grudnia 2019 r. i udzielająca  pozwolenia na budowę, dokumentacja projektową, 
dokumentacją wykonawcza, przedmiarem, specyfikacja techniczną oraz wiedzą techniczną.   
 Szczegółowy zakres robót objętych umową – opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony  w 
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarach które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ 
 
DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

1. Prace rozbiórkowe 
2. Prace ziemne 
3. Prace fundamentowe,   
4. Podłoga na gruncie,   
5. Schody i pochylnie, 
6. Zagospodarowanie terenu, 
7. Konstrukcja stalowa sceny, 
8. Stolarka, ślusarka i winda techniczna 
9. Wykończenie elewacji, ścian, posadzki i sufitu, 
10. Montaż urządzeń sanitarnych, 
11. Instalacje wodno – kanalizacyjne, 
12. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
13.  Ogrzewanie 
14. Instalacje elektryczne  - WLZ, rozdzielnie, linie kablowe, gniazda i zasilenia technologiczne, 

oświetlenie, połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa, pomiary elektryczne, 
Instalacja LAN, Instalacja SSWiN, Instalacja CCTV, kontrola dostępu, Instalacja p.poż. 

15. Wykonanie nowego pokrycia dachu w Budynku zaplecza scenicznego (2 x papa bitumiczna 
termozgrzewalna) – zakres nie ujęty w projekcie 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane objęte  ostateczną decyzją 
pozwoleniu na budowę nr  10/N/z/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany 
zamienny z 12 grudnia 2019 r. i udzielająca  pozwolenia na budowę oraz czynności wynikające z uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń,  
założenie książki obiektu budowlanego,  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powołanie 
kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie dziennika budowy oraz inne dokumenty wynikające z 
przepisów prawa). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.   
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:  

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z 
dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego,  
- Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i wykonawczej, 
obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót,   
- Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, 
nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki 
zamówienia.  
- Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osoby 
zdolnej do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. - 
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z 
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku 
odpadów poniesie Wykonawca.  
- Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca napotka na utrudnienia wynikające z 
funkcjonowania budynku. należy tak prowadzić front robót budowlanych oraz odpowiednio zabezpieczyć 
teren budowy.   
- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.  
- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia  realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu 
budowy.  

  
  
1.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych.    
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. W związku z powyższym zalecane jest od 
oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  

  
1.4 Wymagane cechy materiału, produktu lub usługi zostały szczegółowo opisane w dokumentacji 

projektowej i wykonawczej.  
  

1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co 
najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz muszą posiadać 
stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy PZP.  

2) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub 
określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są 
przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów 
równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji 
technicznej.  

3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat.  
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy 
zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i inwestora.  
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1.5 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.   
Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między 
innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca 
przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi 
przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi 
nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub 
wyciągi z tych umów  zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę 
pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze 
wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą 
być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 
umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli 
(personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem 
kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być 
podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  
A. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty ziemne  

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych  

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45262310-7  Zbrojenie betonu  

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 

45421000-4  
 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

453000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

454000000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

45343000-3     Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
  
2. Termin wykonania zamówienia  
2.1. Termin wykonania robót budowlanych – do dnia 30 listopada 2020 roku,  Termin wykonania 

przedmiotu zamówienia – do dnia 15 grudnia 2020 roku,    
 

2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty budowlane.   

2.3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia.  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej  
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 

publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.  
5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW:  
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:   
A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym wykazać, że spełnia określone przez 
wykonawcę warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:   
a) posiadać doświadczenie w wykonaniu  roboty  budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub 
remontu budynku o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.   
b) dysponuje osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2016.290) do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń  B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 5 Ustawy.   
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ.   
  
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ.   
1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.  
2. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)  
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III SIWZ powołuje się na 

zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3  

6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS  
7.  Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ.  
8. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy 
(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazać ich wartość bez kwoty podatku.  
9. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Ustawy (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   
10. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
przeprowadzenia procedury odwróconej dla prowadzenia postępowania tj. najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
11. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  
12. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał:  

1) Wykazu 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, 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 
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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; (załącznik nr 6)  
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie dysponowania tymi osobami  (załącznik nr 7).  

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca poza oświadczeniem wstępnym, o którym mowa w pkt 3 powyżej złożył odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
w/w dokumentu 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

14. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   
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.   
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.   
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 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:   
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.   
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli 
będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, do  
wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.   
  
V. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub 
art.  
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;  
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu;  
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;  
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r.  
poz. 437 i 544);  
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
1a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, 
jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych 
lub zobowiązał się do ich naprawienia.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również Wykonawcę: 1) 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 (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  
2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe 

zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;  
4) Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.  
5) Wykluczenie wykonawcy następuje:  
1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2. w przypadkach, o których mowa:  
a. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  
b. w art. 24 ust. 1 pkt 15 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Pzp, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

7) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.  

8) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji.  

9) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

10) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
  
VI. PODWYKONAWCY  
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.   
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 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.   
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu 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 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   
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.   
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
  
VII. WADIUM  

 1. Każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  swą  ofertę  wadium  w  wysokości:   
35.000,00 PLN wadium (słownie: trzydzieści pięć tysięcy i 00/100 PLN)  
2. Wadium może być wniesione w jednej lub 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 (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 
275 ze zm.).  

3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium 
złożonego w innej formie niż w pieniądzu.  
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją 
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy:  
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub  
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
3) kwotę gwarancji,  
4) termin ważności gwarancji,  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: w Banku nr rachunku 86 1240 
2034 1111 0010 6451 9208 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na 
wskazany rachunek bankowy.   

6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, 
gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji 
ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać 
dołączony do oferty w oryginale.   

7. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub 
odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. Dokument 
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gwarancji nie może uzależniać kwoty określonej gwarancją od dodatkowych wymagań gwaranta. 
Jedynym warunkiem wypłaty kwoty gwarancji jest terminowe zgłoszenie żądania popisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  

8. 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 powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.   

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:   
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;   
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;   
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.   
  
  
  
VII. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny (brutto) podanej w Formularzu Oferty.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 
275 ze zm.).  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: nr 86 1240 2034 1111 0010 6451 9208. 

5. Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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 
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.  
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem Umowy.  
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania  
Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści 
art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.  
11. Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 

149 Ustawy Pzp.  
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w następujący sposób:  
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,  
b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH.   
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:   
a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;   

b) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;   

c) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;   

d) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego 
wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;   

e) oświadczenia, zgodnie ze wzorami zawartymi w zał. nr 2 i 3 do SIWZ;   

f) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało 
w formie gwarancji lub poręczenia.   

2. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   
  
X. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY.   
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 
czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz. U z 2016r. poz. 
1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca,  
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. 
W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia 
do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.   
3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 
wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu 
Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, 
w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę 
udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. 
Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku 
obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać 
zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.   
4. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.   
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.   
6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami 
reprezentacji.   
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7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
kolejno ponumerowanych stron.   
8. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym/zaklejonym 
opakowaniu/kopercie. Zaleca się aby na opakowaniu/kopercie umieścić nazwę Wykonawcy oraz oznaczyć 
jako   

Oferta na:  
Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park 

Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. Nie otwierać przed godziną 12.00 w dniu 18 lutego 2020 r.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca 
zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, 
która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany 
jest dołączyć do oferty pisemne  uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej 
przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:   
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,   
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej   
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.   
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).  
  
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.   
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.   

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

  
XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.   
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.   

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.   

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązujące 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.   

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której była 
umieszczona specyfikacja.  

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.       

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej na 
której była umieszczona specyfikacja.  

  
XIII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY.   
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.   
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2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, z zaznaczeniem na kopercie „ZMIANA OFERTY”. Koperta oznaczona „ZMIANA OFERTY” zostanie 
otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.   

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, że wycofuje ofertę.   

  
XIV. BADANIE I OCENA OFERT.   
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.   

2. Zamawiający poprawi w ofercie:   
a) oczywiste omyłki pisarskie,   

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,   

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności 
wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy.   
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych 
w art. 89 Ustawy.  
  
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
  
1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Wolskie Centrum Kultury ul. 
Działdowska 6, 01-184 Warszawa  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego  2020 r., godz. 10:00.  
2. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyżej podanym terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone 
Wykonawcom niezwłocznie.   
3. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:  
Oferta na:  
Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park 
Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. Nie otwierać przed 18 lutego 2020 r. godz. 12.00  
  
XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.  
1. Oferty zostaną otwarte w Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa (pokój nr 
2/OP), w dniu 18 lutego 2020 r., o godz. 12.00 
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.   
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje 

zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy.   
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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.  
  
XVII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.   
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej na zasadach określonych w art. 91a – 91c Ustawy.  
  
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  
1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych.   
2. Roboty budowlane    
2.1 Wykonawca winien podać cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania 
będącego przedmiotem zamówienia.   
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2.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia.   
2.3 Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w 
terenie, w którym przewiduje się realizacje przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych 
informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.   
2.4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.   
2.5.W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego 
stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym 
m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy, oznakowania robót, naprawy szkód powstałych w 
wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów, przeprowadzania wszelkich 
wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowań, 
ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi.   
Rażąco niska cena   
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:   
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);   
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;   
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;   
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:   
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;   
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  2. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.   
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.   
  
Oczywiste omyłki   
1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie   
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek.   
3. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

  
XIX.WYBÓR OFERTY I KRYTERIA OCENY  

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:   
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1.1 jest niezgodna z ustawą;   
1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;   
1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;   
1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;   
1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela zamówienia lub 

nie zaproszonego do składania ofert;   
1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;   
1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;   
1.8 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z 

ofertą;   
1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 

wniesienia wadium;   
1.10 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.   
1.11 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.  
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
Cena (brutto) – waga 90%  
Okres przedłużonej gwarancji – waga 10%  
  
1. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 3 lat.  
2. Zaoferowany okres przedłużonej gwarancji dotyczyć będzie okresu przekraczającego wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji.  
3. W ofercie należy wskazać okres przedłużonej gwarancji w przedziale od 3 do 5  lat.  
4. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w obu kryteriach oceny ofert wynosi 100 pkt. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  
Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w 
następujący sposób:  

1. Kryterium - Cena oferty „C” –  waga 90 %  (90% = 90 pkt) 
 Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (90 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, 
natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z 
poniższym wzorem: 

 
C = 

C n 
x 90 pkt 

 C o 

gdzie:       C n  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt. 

2. Kryterium – Okres gwarancji „G” –  waga 10%  (10% = 10 pkt)  
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy 
termin gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym,  natomiast pozostali Wykonawcy 
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
 

 
G = 

G o 
x 10 pkt 

 G n 

gdzie:       G  n –  okres  gwarancji w ofercie badanej  
 G o  –  najdłuższy zaoferowany okres gwarancji   

 
UWAGA:  
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- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy  
do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji; 

- Minimalny wymagany przez Zamawiającego  okres gwarancji jakości, o którym mowa  
w rozdziale III pkt. 4 wynosi 3 lata od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Jeżeli 
Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt. 
3. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów 

przyznanych w każdym z pod kryteriów w ramach kryterium oceny merytorycznej oraz liczby 
punktów przyznanych w kryterium cena. Najkorzystniejsza oferta  może uzyskać maksimum  
100 pkt. 

Lp = C + T 
gdzie Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY.   
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 
92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.   

2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.   

3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed 
podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania, nr PESEL lub NIP.   

4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem 
Umowy przedłoży:  

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do 
występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli 
(pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji);  

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
  

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom, a także innym 
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych   
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjęte 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.   
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.   
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.   
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.   
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.   
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7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.   
8. 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.   
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7, 8 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.   
10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
„Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm),   
Uwaga ! wniesienie odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób żeby mógł 
zapoznać się z jego treścią.  
  
XXII. ZMIANA UMOWY   
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 6 niniejszego rozdziału niedopuszczalne są istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
2. Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, że 

dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępie 3 niniejszego rozdziału.  
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:  

1) podwyższenia jakości,  
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz końcowego terminu 

wykonania umowy.  
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt 
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany 
pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, 
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę zawierającego:  
1) opis propozycji zmiany umowy,  
2) uzasadnienie zmiany umowy,  
3) obliczenie kosztów zmiany,  
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia 
choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:  
1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  
2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności i jakości ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana 

obowiązujących przepisów,  
4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,  
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,  
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub 

innego wykonawcę zatrudnionego za zgodą Zamawiającego na terenie budowy,  
7) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych – niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu 
doby uniemożliwiające prowadzenie prac, opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy a także 
innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej 
warunkach, 8) siła wyższa.  

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli zmiana 
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę;  w takim przypadku koszty 
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi  Wykonawca.  

8. Niezależnie o postanowień ustępów 2-7 niniejszego rozdziału dopuszczalne są zmiany postanowień 
umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  
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XXIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, 
których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.   
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.  
  
XXIV. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP.  
Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp.  
  
XXV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  UMOWY  O  PODWYKONAWSTWO, 

 KTÓREJ  
PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE  
ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU  
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały 
szczegółowo opisane w § 13  załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ – umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
  
XXVI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM  
SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH  
DOSTAW  LUB  USŁUG,  NIE  PODLEGAJĄ  OBOWIĄZKOWI  PRZEDKŁADANIA 
ZAMAWIAJĄCEMU  
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł.  
  
XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  
Załącznik Nr 1:  Formularz – Oferta;  
Załącznik Nr 2:  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;   
Załącznik nr 3:  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  
Załącznik nr 4:  wzór umowy;  
Załącznik nr 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
Załącznik nr 6 : Wykaz osób;  
Załącznik nr 7: Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach  
Załącznik nr 8: Wykaz wykonywanych robót budowlanych;   
Załącznik nr 9 Informacja o części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 
Załącznik nr 10  Decyzja Pozwolenie na budowę;  
Załącznik nr 11 – Dokumentacja budowlana i wykonawcza; 
Załącznik nr 12 – Dokumentacja wykonawcza do decyzji nr 57/N/2019 z 30.05.2019r.;   
Załącznik 13 – Klauzula RODO 


