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Rozdział I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
Zamawiającym jest: 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, ul. Hery 
23, 01-497 Warszawa 
 
NIP: 525-000-71-93, 
tel. +48 (22) 638-14-60, 
e-mail: sekretariat@ifpilm.pl 
Strona internetowa: www.ifpilm.pl 
 
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) dalej „ustawa” lub „uPzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 

69/STiO/2019. 
4. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania 

we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego 
postępowania. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej „siwz”), mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 

wskazanych pomieszczeń biurowych (pokój nr 9, 13, 31, 33), pomieszczenia socjalnego 
wraz z aneksem kuchennym (pomieszczenie nr 11), łazienek (pomieszczenie nr 24) oraz 
schodów zejściowych (wewnętrznych) do warsztatów w budynku nr 1 Instytutu Fizyki 
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności:  
1) W ramach robót rozbiórkowo-demontażowych m.in. rozbiórka istniejących ścianek 

działowych, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż sufitu podwieszanego  
w konstrukcji drewnianej, demontaż przyborów sanitarnych w toaletach oraz 
aneksach kuchennych, skucie płytek gresowych ze ścian.  

2) W ramach prac remontowych m.in. wykonanie nowych tynków wraz z gładziami na 
ścianach i sufitach, wykonanie wykładziny typu tarkett, położenie glazury  
i terakoty, wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach nr 31 i 32, 
wykonanie otworów drzwiowych i nadproży, montaż nowej stolarki drzwiowej, 
montaż elementów wyposażenia sanitarnego toalet, pomieszczenia socjalnego, 
aneksów kuchennych,  

3) W zakresie wymiany instalacji elektrycznej m.in. roboty demontażowe (demontaż 
rozdzielnic, istniejących opraw oświetleniowych, rur osłonowych, osprzętu), roboty 
przygotowawcze (mechaniczne wykonanie bruzd i ślepych otworów, osadzenie 
kołków rozporowych, montaż uchwytów rur winidurowych, rur ochronnych, listew 
kablowych), roboty montażowe (doposażenie tablic, zamontowanie osprzętu, 

doprowadzenie instalacji teleinformatycznych) 
3. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 
45000000-7  Roboty budowlane 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

roboty ziemne  
45113000-2  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
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45410000-4  Tynkowanie 
45421131-1  Instalowanie drzwi  
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:  
1) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ; 
2) Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą 
załącznik nr 9 do SIWZ; 
3) Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.  

 
 

5. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji 
służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji 
materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych 

parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod 
warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie  
z art. 30 ust. 5 uPzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne  
z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma 
tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.  
W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie 
są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na 
ich wprowadzenie. Jeżeli w dokumentach projektowych zostały użyte nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych 
materiałów i urządzeń należy traktować takie rozwiązanie jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych, niż 
wskazane w projekcie technicznym. Badanie równoważności oferowanych przez 
Wykonawcę materiałów i urządzeń dokonywane będzie w odniesieniu do wymagań 
(parametrów, cech technicznych, jakościowych) określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia - tj. Projekcie technicznym. 

 
6. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, 

dlatego Wykonawca może prowadzić roboty związane z przedmiotem zamówienia w dni 
powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Zamawiający 
dopuszcza inne godziny prowadzenia robót przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu go i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót w innych godzinach  
i terminach. 

Prace głośne i uciążliwe dla użytkowników należy wykonywać w sposób nie uciążliwy dla 
osób pracujących w budynku oraz z zachowaniem zasad dobrosąsiedzkich. Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym min. jednego 

dnia roboczego z podaniem przewidywanych godzin i terminów wykonywania prac 
szczególnie głośnych. 

 
7. Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu 

planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić w dni 
robocze w godz. 9.00- 14.00., po uprzednim uzgodnieniu terminu. W tym celu należy 
skontaktować się z Sekretariatem Instytutu (tel. +226381460). Jednocześnie 
informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych 
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wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą 
trybu udzielania wyjaśnień siwz. 

8. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek laboratoryjny (nr 1) na terenie 
IFPILM przy ul. Hery 23 w Warszawie. 

9. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty 
wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania 
poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie 
cenę ryczałtową. 

10. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę  
w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia. 

11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane  
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, 
nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć 
będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów 
stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów 
podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

12. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 48 miesięczny okres gwarancji na cały 
przedmiot umowy liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego,  
a także musi zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad  
w okresie gwarancyjnym. 

13. Załączony do SIWZ przedmiar robót (załącznik nr 10) ma charakter jedynie 
pomocniczy, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty. 

14. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a uPzp wymaga aby wszelkie prace fizyczne 
bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót objęte zamówieniem były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r. poz. 847  
z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób 
wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz dostawców 
materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie 
przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

15. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy). 

 
Rozdział IV. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia. 

3. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy . 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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11. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić 
w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców.  

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

14. Powołując się na art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

 
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 130 dni od zawarcia umowy. 

Skrócenie ww. terminu realizacji jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert. 
 
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych)  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 
 
[doświadczenie] 
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie 
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. 
polegające na remoncie pomieszczeń, o wartości co najmniej 300 000 zł (trzysta 
tysięcy złotych) brutto każda. Przy czym w zakres każdej z wykazanych  robót 
muszą wchodzić roboty budowlane i roboty instalacyjne elektryczne. 

 
Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich 
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń 
wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. 
informacje. 

  



Nr sprawy: 69/STiO/2019 

 

6 
 

[potencjał osobowy] 
a) dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika 

budowy/robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży konstrukcyjno–budowlanej wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo 
uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych 
przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku 
kierownika budowy/robót  
b) dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót 
elektrycznych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w branży elektrycznej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do 
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz 
posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 
budowy/robót, 

wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/osób spełniającej/-cych łącznie 

określone wyżej warunki. 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana  

wg formuły: spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte w wymaganych  

w SIWZ dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. 

Uwaga: 
Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający 
dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych  
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

 
2. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 
ze zm.), dalej zwane „PrBud” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 65 ze zm.). 

3. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.), osoby 
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wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

− nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej, 

− wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 

− posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub  
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione 
w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

4. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy PrBud, podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 
Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ 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. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych 
w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, udowodni 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, z którego będzie wynikać, jaki 
jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów 
przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

11. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 
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szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
Rozdział VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWNIA 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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 2)  

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 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); 
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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, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę  
z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. 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) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844). 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5 pkt 1, 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których 
mowa w ust. 4. 

 
Rozdział VIII. PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,  
w trybie przewidzianym postanowieniami dotyczącymi udziału podwykonawców  
w realizacji robót budowlanych zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik  
nr 7 do SIWZ, projekt umowy z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą 
powierzonej mu części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 uPzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
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. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25 a ust. 1 uPzp wobec tego podwykonawcy. 
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6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
Rozdział IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
1. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  
i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 
Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia  
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw 
wykluczenia. Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie są również 
traktowani wykonawcy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie 
umowy spółki cywilnej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane 
jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 22 a ust. 1 uPzp, 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 których mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1.2. 

6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp 
Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w przedmiotowym postepowaniu. 
Forma dokumentów: Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale ust. 6 musi być 
złożone w formie oryginału. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, dotyczących: 
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a) spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:  
7.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert". 

7.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 
pkt 2) lit. c) tiret pierwszy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 

7.3. dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym:  

− dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.  

7.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 
pkt 2) lit. c) tiret drugi (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 
b) braku podstaw wykluczenia, tj.: 

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

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
uPzp polega na zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 7.5 SIWZ. Zamawiający żąda 
przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a uPzp. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.5 SIWZ składa każdy z nich. 

10. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
10.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 7.5. 
SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.2. 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 pkt. 10.1., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
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11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7 w formie 
elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez 
Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli wskazane przez Wykonawcę do 
pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia przez 
Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski. 
 

12. Forma składanych dokumentów: 
12.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a 
uPzp oraz dotyczące podwykonawcy, składane są w oryginale. 

12.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną. 

12.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

13. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 – dalej “Rozporządzenie”). 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą 
niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 7.5 SIWZ składa każdy z nich. 

19. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w Rozdziale IX ust. 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 
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Rozdział X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywała za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1219 ze zm.) – zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020). 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca 
lub osobiście na adres: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. 
Sylwestra Kaliskiego, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
należy kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ifpilm.pl  

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy użyciu 
środków elektronicznych wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę 
faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń 
wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu  
i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Rowicka tel. 022 6381005 
w. 46. Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 8:00 – 
15:00. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień bądź odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

9. Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na 
adres e-mail: sekretariat@ifpilm.pl także w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję 
oraz kopiowanie jego treści. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści siwz będzie zamieszczana na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.ifpilm.pl 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp 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. 

 

mailto:sekretariat@ifpilm.pl
mailto:sekretariat@ifpilm.pl
http://www.ifpilm.pl/
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Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego o numerze:  78 1240 6003 1111 0000 4944 6179 w Banku Pekao S.A. 
oddział w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa.  
 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. 

5. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego); 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 
3) kwota gwarancji/poręczenia; 
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą; 
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 

 
Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może 
złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie 
informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty) 

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania 
przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; 

d) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 
e) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku 

nr 1 do SIWZ stanowiącym druk oferty - jeżeli dotyczy; 
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 
w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej.  

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 
komputerze lub maszynie do pisania. 

5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem 
(np. szycie, bindowanie). 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej 

nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta na remont 

pomieszczeń nr: 9, 11, 13, 24, 31, 32 oraz schodów zejściowych do warsztatów 

w budynku nr 1  na terenie IFPILM przy ul. Hery 23 w Warszawie”, nr sprawy 

69/STiO/2019. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” 

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym 
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, 
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 
podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 
brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 
składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do 
Zamawiającego opatrzonej napisem: „Remont pomieszczeń nr: 9, 11, 13, 24, 31, 32 
oraz schodów zejściowych do warsztatów w budynku nr 1 na terenie IFPILM przy ul. 

Hery 23 w Warszawie” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo 
napisem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do oświadczenia 
o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, 
potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać 
umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica 

przedsiębiorstwa” dołączonej do oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien 
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umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on 
zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. 
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, 
że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie ich odtajnieniem. 

12. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 
VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy P nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

14. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 
Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Miejsce składania ofert: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra 

Kaliskiego, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, budynek administracyjny, pokój nr 26.  
2. Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00.  
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 

11:30 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy Pzp. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

http://www.ifpilm.pl/zamowienia-publiczne informacje dotyczące: 
l)  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. 
 
Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

SIWZ, całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie 
mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach 
złotego), tj.:  

1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół 
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do zaokrąglić należy w górę 

W przypadku, gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma obowiązku 
określenia ceny zgodnie z powyższą zasadą. 

http://www.ifpilm.pl/zamowienia-publiczne
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3. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom  
i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia będą prowadzone  
w złotych polskich. 

4. W cenie brutto należy uwzględnić wszelkie koszty, opłaty, podatki, wydatki, daniny  
i inne świadczenia, w tym koszty dostaw materiałów i urządzeń, które Wykonawca 
zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją zamówienia. 

5. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 kodeksu 

cywilnego i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 
zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w tym 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich przewidzianych postanowieniami 
umowy. Wykonawca skalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji 
projektowej, STWiOR i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny 
zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, niezależnie od tego 
czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach. 

7. 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. 
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8.  Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) dotyczące 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej 
kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 
Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
Prawo celne (Dz. U. 2018 r. poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 
należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które 
miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku 
uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych 
(cło). 

 
 
Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami i ich 
znaczeniem oraz będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach w sposób opisany 
poniżej, przy czym 1%=1 pkt. 
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2. Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów 
uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów i będzie 
określona wzorem: 

P = P1+ P2+ P3, gdzie: 
P - całkowita liczba punktów otrzymana przez ocenianą ofertę 
P1 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Cena 
P2 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Termin realizacji 
P3 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Gwarancja 

 
3. W ramach kryterium Ceny ocenie będzie podlegała cena brutto oferty podana w pkt. 

III.2 formularza oferty, a do oceny Zamawiający posłuży się wzorem:  
P1=P Cmin/P C x 60 

gdzie:  
P1 – punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Ceny  
P Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie   
PC – cena oferty ocenianej 
 

4. W ramach kryterium „Termin realizacji” punktowany będzie krótszy czas realizacji 
zamówienia niż wymagany, zadeklarowany przez Wykonawcę w pkt. III.3. oferty, 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

 
4.1. Termin realizacji: 

a) 130 dni od zawarcia umowy  -  0 pkt 
b) 120 dni od zawarcia umowy - 5 pkt  
c) 110 dni od zawarcia umowy - 10 pkt 
d) 100 dni od zawarcia umowy – 15 pkt 
e) 90 dni od zawarcia umowy - 20 pkt 

4.2. Zaoferowany termin realizacji nie może być dłuższy niż 130 dni od zawarcia 
umowy. W  przypadku braku podania terminu realizacji, do oceny oferty i umowy z 
Wykonawcą Zamawiający przyjmie maksymalny dopuszczalny termin, tj. 130 dni 
od zawarcia umowy. Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji krótszy niż 90 
dni nie będzie dodatkowo punktowany. 

 

5. W ramach kryterium „Gwarancja” punktowany będzie dłuższy okres gwarancji, jakiej 
udzieli Wykonawca na wykonany przedmiot umowy, tj. ponad minimalny dopuszczalny 
(48 miesięcy), zadeklarowany przez Wykonawcę w pkt. III.4. oferty, a do oceny oferty 
Zamawiający posłuży się wzorem: 

 
P2= Go/Gmax x 20 
gdzie:  
P2 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium gwarancji 

L.p. Kryterium  

Waga 

kryterium 
 

Maksymalna 
liczba punktów 

do uzyskania  
w ramach 
kryterium 

1. Cena 60 % 60 pkt  

2. Termin realizacji  20 % 20 pkt  

3. Gwarancja 20% 20 pkt  

 RAZEM 100 % 100 pkt  
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Go - oznacza długość gwarancji oferty ocenianej 
Gmax  - oznacza maksymalną długość gwarancji (84 miesiące) 
 

5.1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres 
gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok 
= 12 miesięcy. 

5.2. Zaoferowany termin gwarancji nie może  być krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku 
braku podania okresu gwarancji, do oceny oferty i umowy z Wykonawcą 
Zamawiający przyjmie minimalny dopuszczalny okres, tj. 48 miesięcy. 

5.3. Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 96 miesięcy. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 96 miesięcy, do oceny 
oferty zostanie przyjęty okres 96 miesięcy. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą 
łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. 

 
 
Rozdział XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

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

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 
XVIII SIWZ, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy; 

2) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy kopii dokumentu potwierdzającego 
posiadane ubezpieczenie np. opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000 (słownie: trzysta 
tysięcy) zł na jedno zdarzenie. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest, w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcy/om, do przedstawienia - projektu/ów umowy/ów  
z podwykonawcą/ami/ i z dalszym/i/ podwykonawcą/ami/, dotyczącą/ymi/ 
powierzonej mu/im/ części zamówienia, o której/ych/ mowa w Rozdz. XXI ust. 4 SIWZ. 

 
Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,  
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

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

2.1. pieniądzu, na numer rachunku bankowego podany w pkt XI.3 SIWZ,  
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
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2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5. 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 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 
art. 148 ust. 2 ustawy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je 
na oprocentowanym rachunku bankowym.  

5. Sposób zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia powinno 

wynikać: 
1.1. nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/ 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

1.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 
1.3. kwota gwarancji/poręczenia, 

1.4. termin ważności gwarancji / poręczenia,  
1.5. uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 11 - w przypadku okoliczności tam wskazanych. 
7. Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na 

pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia 

i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec 

Zamawiającego wynikających z zawartej umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od otrzymania żądania. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych 

warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź żądania przedłożenia dodatkowych 

dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób do 

występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 
gwarancji/poręczenia winno być prawo polskie, a sądem właściwym, sąd miejscowo 
właściwy według siedziby beneficjenta. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.4., powinien obejmować 
cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 
począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy. Termin 
ważności zabezpieczenia dotyczącego roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
upływać wcześniej niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 

11. Zgodnie z art. 150 ust. 7-9 uPzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,  

a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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12. Uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty o której mowa w ust. 11, powinno 
wprost wynikać z treści dokumentu zabezpieczenia. 

13. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 11 powinno przyjąć formę pisemnego 
oświadczenia Wykonawcy. 
 

 
Rozdział XIX. WZÓR UMOWY 
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ) 

z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z art. 94 ust. 1 uPzp  
i postanowieniami Działu IV uPzp. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 17 wzoru umowy. 
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 uPzp. 

 
Rozdział. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
Rozdział XXI. WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom 

zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zobowiązany jest do wskazania tego w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,  
w trybie przewidzianym zapisami dotyczącymi udziału podwykonawców w realizacji 
robót budowlanych zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 
projekt umowy z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu 
części zamówienia. 

 
Rozdział XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z 
POSTĘPOWANIEM O UDZIALENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Plazmy  

i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie, ul. Hery 23, 01-497 
Warszawa; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego  jest Pani Agnieszka Marchewka, e-mail: 
iod@ifpilm.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont 
pomieszczeń nr: 9, 11, 13, 24, 31, 32 oraz schodów zejściowych do warsztatów  
w budynku nr 1 na terenie IFPILM przy ul. Hery 23 w Warszawie – znak sprawy  

mailto:iod@ifpilm.pl
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nr 69/STiO/2019”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji 
umowy o zamówienie publiczne; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 13 października 
2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) lub inne 
przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
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 oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów 
wewnętrznych administratora danych; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w 
przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 
Rozdział XXIII. ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 7 - Wzór umowy 
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót 


