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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(W SKRÓCIE: SIWZ) 

 

 

Postępowanie prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul.  A.Krajowej 75 – przed zadymieniem 

– realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej etap I 

                                          

 

Adres Inwestycji: 

ul. Armii Krajowej 75, 66-100 Sulechów 

 

Załączniki : 
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 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy 
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 Projekt wykonawczy – załącznik nr 6 

 Projekt budowlany załącznik nr 7  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 8 
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określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik 

nr 10 

 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 11 

 Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w sprawie udzielenia 

pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych – załącznik nr 12 

 

 

 

Zatwierdzona przez: 

 

 

 

Sulechów, dnia 18.03.2019 r. 

  

        Podpis na oryginale 

 

…………………………………… 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 

ul. Piaskowa 53 

66-100 Sulechów 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  

z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami 

niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych jest  Centrum Kształcenia Zawodowego  

            i Ustawicznego z siedzibą w Sulechowie 

b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Katarzyna     

Michalkiewicz  adres e-mail: k.michalkiewicz@cksulechow.pl     tel. 68 385 26 86 

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

            w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;   

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od  

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest  
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wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy;   

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) Wykonawca posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

i) Wykonawcy nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 l

 it. c RODO. 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie klatek schodowych przy ul.  A.Krajowej 75 – 

przed zadymieniem – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej etap I” 

 

Szczegółowy zakres realizacji robót budowlanych określają poniższe wytyczne: 

Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

projekt wykonawczy określa pełen zakres robót jaki będzie wykonany w niniejszym 

postępowaniu oraz w przyszłych postępowaniach. Przedmiotem niniejszego postępowania 

jest tylko zakres określony w przedmiarze robót. 

 

 

Szczegółowy zakres robót oraz sposób jego realizacji określają : 

a) dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy)  – załącznik nr 6 do SIWZ 

b) projekt budowlany – załącznik nr 7 do SIWZ 
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c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 

do SIWZ. 

d) Przedmiar – załącznik nr 9 do SIWZ 

e) Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ 

f) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia  

pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych – załącznik nr 12 

 

II.  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy punkt poboru wody oraz prądu. Wykonawca na 

własny koszt i ryzyko założy opomiarowanie (podliczniki).  Należność za korzystanie  

z mediów zostanie rozliczona w oparciu o zużycie i na podstawie tego Zamawiający wystawi 

Wykonawcy fakturę Vat. Pobór z innych miejsc zagrożony jest  karą.  

III. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania na bieżąco materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek ( tzw. gruz). Wykonawca zabezpieczy kontener na gruz 

oraz poniesie koszt jego wywozu i utylizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcia 

gruzu/złomu/odpadów przez odpowiednią jednostkę orz przeprowadzenie utylizacji. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2019 r. 

V.  Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje m.in.: 

- roboty w zakresie rozbiórek, 

- pokrywanie podłóg i ścian – posadzki, 

- wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, 

- roboty izolacyjne, 

- roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 

- roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, pochwyty, 

- roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych, 

- roboty malarskie. 

 

VI. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych. 

 

VII. Przebudowa realizowana będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty  

w infrastrukturę budynku dydaktycznego  i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych 

nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem tego budynku i z istniejącą infrastrukturą. 
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Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby 

wszystkie media w budynkach pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku 

konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie 

budynku. 

 

VIII. Jeżeli w niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej dokumentacji opisującej szczegółowo 

przedmiot zamówienia został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub 

szczegółowy proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów 

referencji technicznych o których mowa w art. 30 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów  

 

technicznych nie gorszych od założonych w przedmiocie zamówienia. W przypadku 

materiałów, których znaki podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność 

Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne 

jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu. 

 

Uwaga: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa tym w szczególności zasad bhp, wyposażenia pracowników miedzy innymi  

w środki ochrony osobistej i podstawowy sprzęt bhp, stosowania kamizelek ostrzegawczych, 

kasków itp. 

2) Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami wszystkich osób  

Wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Wykonawca 

przekaże dane kontaktowe Inspektora BHP. 

3) Zamawiający informuje, iż w celu weryfikacji postępu prac budowlanych zwoływane będą 

narady koordynacyjno-techniczne. 

Narady te organizowane będą co najmniej raz na 2 tygodnie w czasie wskazanym  

przez Zamawiającego .  Z każdej narady inspektor  nadzorujący sporządzi protokół. 
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Jeżeli wystąpi konieczność , inspektor , Zamawiający lub Wykonawca ma prawo do zwołania 

dodatkowej narady w celu omówienia zaistniałych problemów, informując o tym z co najmniej 

3 dniowym wyprzedzeniem zainteresowanych. 

Ze strony Wykonawcy w naradach musi brać udział co najmniej kierownik budowy. 

 

IX Gwarancja i rękojmia 

1. Wymagany okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru roboty, 

potwierdzonego stosownym protokołem. 

2.Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 

z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 

3. Zamawiający wprowadził jako jedno z kryteriów oceny ofert  okres gwarancji. Zaoferowanie 

przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż minimalny skutkować będzie przyznaniem 

ofercie odpowiednio punktacji w kryterium „ okres gwarancji” 

 

X. Wymogi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp i określa  

je stosownie do treści art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp. 

1. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane  

z wykonywaniem robót ( wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie robót budowlanych) były 

zatrudnione na umowę o pracę  w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, minimum na okres  

i wymiarze niezbędnym dla wykonania tych robót lub usług, które będą wykonywać, 

niezależnie od tego, czy pracę te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych 

przez osoby pełniące samodzielne stanowiska techniczne w budownictwie (np. kierownika 

robót) 

2. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia  

o zatrudnieniu osób o których mowa w pkt. 1 

3. W przypadku zmiany pracowników skierowanych do realizacji zamówienia o których mowa 

w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie zgłaszać ten fakt 

Zamawiającemu na piśmie. 

4. Treść oświadczeń musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia 

umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz 

miejsce wykonywania pracy. 
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5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgody na udostępnienie Zamawiającemu 

danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 w związku z realizacją zawartej umowy zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynność. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):   

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nieodpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNEGO RODZAJU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

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

ustawy. 
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ROZDZIAŁ VII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW  

W POSTĘPOWANIU 

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

 

ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 

zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod 

taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

 



 

 

10 

 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

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

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz 

brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu 

potwierdza jego spełnianie). 

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera). 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 

imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 

odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca 

zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 
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4. 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. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w następującym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 

odbioru końcowego robót budowlanych oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

Planowany termin realizacji inwestycji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone  w pkt.3 niniejszego rozdziału 

SIWZ 

2. Podstawy wykluczenia: 

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) 

oraz w art. 24 ust.5 pkt 1 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 

22 ust. 1b ustawy: 
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3.1 Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

(w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): 

- dwie roboty budowlane o wartości brutto minimum każda 50 000,00 zł polegające na 

remoncie lub adaptacji lub przebudowie lub modernizacji obiektu 

(Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku 

kwotowego). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

mogą wspólnie spełnić ten warunek.  

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi 

być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 

 

 

3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

3.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

4.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających (wstępnych) brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w pkt 3.1 

 

4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w pkt 3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ 

(oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 
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4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy), 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. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany  

w wyznaczonym  terminie nie krótszym niż 5 dni , do przedłożenia dokumentów 

(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) potwierdzających  

okoliczności o których mowa w pkt. 2.1 oraz 3.1.a) i 3.1.b) 

a) W celu potwierdzenia spełniana warunku określonego w pkt. 3.1  – wykaz robót 

wykonanych nie wcześniej niż w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

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 prace zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane 

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

mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego 

prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek 

ten należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy -  na wezwanie 

Zamawiającego aktualny na dzień składania dokumentu: odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Uwaga: Uwzględniając zapisy art. 26 ust 6 ustawy dla potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się 

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać 
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Zamawiającemu w pkt  9 „Formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ 

ogólnodostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie 

będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową 

Wykonawcy. 

 

5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4.3.b) składa dokument lub dokumenty 

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

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

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

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

w 4.3 b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

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

składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

 

7.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie  zgodnie z formułą 

„spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy 

złożonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ  , następnie potwierdzonych dokumentami lub 

oświadczeniami złożonymi przez Wykonawcę o których mowa w pkt. 4.3. 

 

Uwaga! 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. 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 innych podmiotów (dot. warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach  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. – załącznik nr 10 

(zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w 

art.22a ust 1 ustawy Pzp 

2.1 Z  dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (wskazane w pkt 2.1. rozdziału 

XIII SIWZ). 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (pkt 3 rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane –  podwykonawstwo. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, 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, o których mowa w pkt 1 

niniejszego rozdziału. 

 

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych 

podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.  Wykonawca przy zawarciu umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości  

5 %ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie: 

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 prze podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS     53160014621848528850000006   

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. 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 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedna lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowanie ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

DOKUMENTÓW 

1.Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 

 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 68 385 33 04 ) lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2018  r. poz. 650 z późn. zm.) – adres  

e-mail: sekretariat@cksulechow.pl 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 

z dopiskiem: „ sekretariat” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w 

rozdziale XVIII SIWZ. 

3.W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub 3a ustawy, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 

w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać 

wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

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

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

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

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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6.Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej (www.cksulechow.pl/bip)  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. 

7.Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: 

www.cksulechow.pl/bip  

 

ROZDZIAŁ XVII.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

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

terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 

przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej po adresem: www.cksulechow.pl/bip  

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 

adresem: www.cksulechow.pl/bip Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia  

i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod 

wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 

 

 

 

 

http://www.cksulechow.pl/bip
http://www.cksulechow.pl/bip
http://www.cksulechow.pl/bip
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ROZDZIAŁ XVIII.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami,  

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 

Jerzy Rozynek – adres poczty elektronicznej   jerzy.rozynek@cksulechow.pl 

 

Zamawiający umożliwia dokonania wizji lokalnej obiektu w którym świadczone mają być 

roboty budowlane. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z dyrektorem Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie pod nr tel. 68 385 26 86 

 

ROZDZIAŁ XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100)  

2. Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:02.04.2019  r. o godzinie 9:00 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:   

                    BGŻ BNP PARIBAS 53160014621848528850000006   

4.Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja:  

„Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref.:KA.26.2.2019.HW  Wydzielenie klatek 

schodowych przy ul.  A.Krajowej 75 – przed zadymieniem – realizacja zaleceń Państwowej 

Straży Pożarnej etap I” 

 

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
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5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu  

w oddzielnej kopercie. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 

zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń 

wraz z dokumentami. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. 

6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału 

SIWZ. 

7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium zgodnie z zapisem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  

i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 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, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
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2. 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. 

3. Przedłużenie okresu 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. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem, (Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).  

1.1. Oświadczenia Wykonawcy (składane w imieniu własnym oraz innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy), składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 

1.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub inne 

dokumenty w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składany jest w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby 

(zgodnie z pkt 1.4. niniejszego rozdziału). 

1.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 

dotyczą. 

1.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej  
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1.6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a 

ustawy 

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 

kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.4. Dowód wniesienia wadium: 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii 

potwierdzenia nadania przelewu. 

2.5.     Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych    zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca 

korzysta ze zdolności innych    podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z ofertą przez 

podmiot udostępniający zasoby. – załącznik nr  10 do SIWZ   

 2.6.    Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Oferta musi być sporządzona w  języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 

5.    Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

6. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 
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8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 

za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 

ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 

bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e 

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 

przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

12. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, 

oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób: 

UWAGA !!!!!  

Adresat: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  

ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra 

 

Oferta do przetargu nieograniczonego pn: 

wydzielenie klatek schodowych przy ul.  A.Krajowej 75 – przed zadymieniem – 

realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej etap I 

Znak sprawy: KA.26.2.2019.HW 

Nie otwierać przed 02.04.2019 r.  godz. 10:00 

 

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta 

dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

14. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących  

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

15. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,  

z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje 

Wykonawcę. 

16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane 

i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 

przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, złożone 

przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 

prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 

dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 

do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 

ROZDZIAŁ XXII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SIWZ. 

● wartość brutto = wartość netto + VAT 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może 

się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 

4 do SIWZ. 

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 

(procentowej) podatku VAT. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca 

po przecinku) 
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5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

 

ROZDZIAŁ XXIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze,   

ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra , Biuro Obsługi Klienta, nie później niż do  02.04.2019 r. 

do godziny 9:00. 

2. W przypadku otrzymania oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Oferty zostaną otwarte w dniu 02.04.2019 o godz. 10:30  w Sali konferencyjnej pok. 208, 

(adres pkt. 1) 

 

ROZDZIAŁ XXIV.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 

w ofercie. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

( www.cksulechow.pl/bip) 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. 
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5. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 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. 

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.1 rozdziału XIII 

SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt 3 

rozdziału XIII SIWZ. 

7.  Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 

Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 

oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

10. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 

przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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 ustawy (zgodnie z pkt  4.3. rozdziału XIII SIWZ). 

13. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz na stronie internetowej pod następującym adresem:  

www.cksulechow.pl/bip  

http://www.cksulechow.pl/bip
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14. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 

przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje,  

o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XXV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

  1.1.  cena ofertowa               =   60 pkt                                                                               

  1.2.  okres gwarancji       =   40 pkt 

 

  2. Sposób oceny ofert 

Wartość punktowa poszczególnych składników zostanie ustalona na podstawie następujących 

obliczeń: 

 

2.1. Składnik  A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można 

uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 60 punktów)  

          

 

                      najniższa cena oferty 

Wartość punktowa składnika A =          ------------------------------------    x 60 pkt 

                      cena  oferty badanej  

 

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
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2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „ okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką 

można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 40 punktów), gdzie:  

„ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

36 m-cy od daty odbioru zamówienia– 0 pkt 

od 37 do 47 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia - 20 pkt 

powyżej 47 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia – 40 pkt 

Uwaga: Wykonawca może zaoferować  okres gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy. 

Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ). Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji musi być 

wyrażony w pełnych miesiącach.  

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji ,  Zamawiający uzna ,iż 

Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 36 m-cy i okres ten będzie brał pod 

uwagę przy ocenianiu oferty. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji poniżej 36 

miesięcy  Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku wpisania przez Wykonawcę słownie 

„powyżej” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 48 

m-cy i okres ten będzie brał pod uwagę przy ocenianiu oferty. 

 

3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

(NLP) obliczoną wg poniższego wzoru: 

 

NLP = A + B  

NLP – najwyższa liczba punktów 

A - liczba punktów obliczanych w kryterium – cena ofertowa, 

B - liczba punktów uzyskanych w kryterium –  okres gwarancji  

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert 

dodatkowych. 

 

ROZDZIAŁ XXVI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 
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W   WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

 

ROZDZIAŁ XXVII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

 

1.Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 

wzór umowy (załącznik nr 4). 

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 

podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 

w art. 94 ustawy. 

5.W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej). 

7.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem 

umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie. 

 

ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 

1) Odwołanie wnosi się: 

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

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie: 

 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 

na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. 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. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

9. 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 
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upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 

lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

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

zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

13.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

15. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

16. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

17.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności. 

18.Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust 2 ustawy. 
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