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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

dla przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)  na: 

 

Remont części wspólnych budynków  zlokalizowanych  w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota 

Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku 

(Nr postępowania: 09/rew/2020) 

 

 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. 

Ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork działający w imieniu i na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej 5 

 

 

Klauzula informacyjna RODO: 

Na podstawie 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: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Malborku Sp. z o.o.. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont części wspólnych budynków  

zlokalizowanych  w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy 

ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3. Odbiorcami 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

4. 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 

5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

8. Nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.  

ul. Gen. de Gaulle’a 70  

82-200 Malbork   

Tel.: 55 629-86-00; Faks: 55 629-86-01   

NIP: 5792153175   

REGON: 220531610 

www.zgkim.malbork.pl 

e-mail: przetargi@zgkim.malbork.pl  

osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Bednarz  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

a) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy w 

procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 Ustawy i aktów wykonawczych do ustawy 

oraz niniejszej SIWZ (poniżej 5.350.000 euro). 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności,  

a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 

1 Ustawy(procedura odwrócona). 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

e) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

f) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

g) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

h) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego. 

 

W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności 

zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i 

nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy. 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o n/w przepisy: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze 

zm). Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą”). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126), zwane dalej: „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.  

3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), zwane dalej: 

„Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości”.  

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 247), 

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479). 

7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) - 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

about:blank
about:blank
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3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku, związane z realizacją projektu „Malbork 

na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 

Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, 

Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem 

Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18 

grudnia 2017 r.) 

3.1. Opis zamówienia. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) wykonanie izolacji pionowej  

b) konserwacja klatki schodowej 

 

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja przedstawiona w postaci: 

a) przedmiaru robot – będący załącznikiem nr 8 do SIWZ 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych – zał. Nr 8 do SIWZ 

c) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – zał. Nr 9 do SIWZ 

d) opinia konserwatorska – zał. Nr 10 do SIWZ 

 

 

3.2. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 m-cy od dnia podpisania umowy. 

 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień 

 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

3.4. Rozwiązania równoważne 

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych 

właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający wskazuje, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z różnic 

pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot 

„równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą 

innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.  

Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań 
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równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań 

równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących 

zagadnień: parametrów technicznych; trwałości; eksploatacji; funkcjonalności; rozbudowy; celu 

przedmiotu umowy. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony 

formalnej, np., zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz 

z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania 

zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie wykonawcy robót budowlanych. 

3.5. Zamówienia na podobne roboty budowlane 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami na 

podobne roboty budowlane lub usługi może obejmować do 30 % zamówienia podstawowego. Może 

zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej 

umowy przy zachowaniu stawek wynikających z kosztorysu ofertowego, będącego wyliczeniem ceny 

oferty zamówienia podstawowego.  

3.6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony  

w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy: 

a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności tynkarskie i malarskie. 

b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Ustawy: Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu weryfikacji, czy 

osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi w ramach 

umowy o pracę, sposób prowadzenia kontroli określono we Wzorze umowy. 

c) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy: 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych,   

w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od 

prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy zgodnie  

z wzorem umowy. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 

4.1. Podstawy wykluczenia 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu  

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy.  

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający 

wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 

pkt. 1 Ustawy: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10) 

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 
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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, z późn. zm.11);  

4.2. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający 

nie określa warunku w tym zakresie. 

b) Zdolności technicznej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  

należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu 

izolacji pionowej ścian fundamentowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. Za 

zakończoną robotę budowalną uznaje się zadanie, dla którego podpisany został protokół 

odbioru robót lub dokument równoważny. 

c) Zdolności zawodowej:  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

d) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4.3. Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec  nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych 

podmiotów. 

c) 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 - zobowiązanie  

w formie pisemnej (oryginału) Wykonawca załącza do oferty. 

d) Zamawiający ocenia, czy udostępnienie 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. 12-23 i ust.5 pkt 1 Ustawy. 

e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

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

f) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, odpowiada solidarnie  

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 

podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądać, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4.2.  

g) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający zażąda dokumentów które określają w szczególności zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
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przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz czy podmiot, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

4.4. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  

f) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, 

że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 

 

5.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu 

(dokumenty dołączane do oferty): 

a) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 

c) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – 

zobowiązanie należy złożyć w oryginale, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

d) Informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy, wg. załącznika nr 5 do SIWZ) 

e) Dowód wniesienia wadium  

 

5.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona: 

a) wykaz robót budowlanych  odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 4.2.b) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie 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 roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

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

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ  
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b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy; 

c) Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez osobnego 

wezwania Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 4 do SIWZ; 

 

5.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.b) składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w 5.3.a) 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, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

Uwagi dodatkowe: 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra PiT dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność. 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. Poświadczenia za 

zgodność następuje w formie pisemnej własnoręcznym podpisem podmiotu, którego oświadczenie 

dotyczy. 

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

6. Informacje dotyczące podwykonawstwa. 

6.1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

6.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w 

Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), o ile są mu znane. 

6.3. Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

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

powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia. 

6.4. Dalsze regulacje dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy . 
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7. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 

7.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

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 udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

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

7.2. Miejsce wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść w wymaganej kwocie. 

a) wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

50 1020 1778 0000 2002 0061 4651 dopiskiem „Wadium dla zamówienia: ……….” 

b) ksero dowodu wpłaty lub wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie 

wykonania przelewu1 wadium należy załączyć do oferty; 

c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu winien być 

dostarczony Zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale. 

d) Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 7.1. b-e), musi zawierać zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 

Ustawy, przy czym:  

– dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego 

nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; 

– dokumenty te zostaną złożone w oryginale 

e) skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w lit a), przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert) 
 

7.3. Zwrot i zatrzymanie wadium  

a) Zwrot wadium Wykonawcom nie wybranym do wykonania zamówienia nastąpi zgodnie z art. 46 

ust. 1 i 2 Ustawy; 

b) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. e); 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem składania ofert; 

d) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy. 

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn  leżących po stronie 

Wykonawcy, 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 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

 
1 Jest to dokument księgowy, który nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości 

(art. 21 ust. 1) oraz prawa bankowego (art. 7). 
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i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

g) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Termin związania ofertą 

8.1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.  

8.2. 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.  

8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

8.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 

9.1. Wymagania ogólne 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i być sporządzana na formularzu o treści zgodnej z 

określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;  

b) Wymaga się aby wszystkie  strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz 

parafowane; 

c) Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były złączone  w sposób trwały; 

d) Oferta oraz jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami 

ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie figurująca w rejestrze lub ewidencji, to do oferty 

winno zostać dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii).  

e) Oferta winna być sporządzona w języku polskim; 

f) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby lub osób uprawnionych. 

9.2. Zawartość oferty 

a) Wypełniony formularz oferty  –  załącznik nr 1 do SIWZ 

b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo  zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do SIWZ  

c) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – 

zobowiązanie należy złożyć w oryginale, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

d) Informacja o podwykonawcach – jeśli dotyczy, wg Załącznika nr 5 

e) Dowód wniesienia wadium  

f) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca 

występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 

do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii 
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9.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

a) Jeśli oferta zawiera dokumenty co których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione, 

wówczas oferta powinna być sporządzona w taki sposób, by Zamawiający mógł udostępnić 

tylko te, które mogą być ujawnione, z wyjątkiem określonych w art. 8 ust. 3 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

b) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 

budzący wątpliwości,, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010). 

Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia 

składania ofert, mają charakter techniczny,  technologiczny, organizacyjny lub posiadają 

wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do 

zachowania ich poufności; 

c) Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010)”. Zamawiający zaleca, aby te dokumenty 

były trwale, oddzielnie spięte.  

d) Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnienia i dokumentach składanych przez 

Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie 

tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno 

nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.   

9.4. Opakowanie i oznakowanie oferty 

a) Wykonawca zamieszcza ofertę  wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą 

i adresem Wykonawcy i Zamawiającego  oraz opisaną w następujący sposób: ZGKiM w 

Malborku Sp. z o.o., ul. Gen de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork - OFERTA NA 

……………………………………… nie otwierać przed ……………..(data, godz) 

b) W  przypadku złożenia oferty wspólnej, podmioty występujące wspólnie winny być określone 

na formularzu oferty oraz na kopercie, w której umieszczona jest oferta. 

c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA lub 

WYCOFANIE.   

10. Miejsce oraz termin składania ofert 

a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. 

– sekretariat pokój nr 1 ul. Gen de Gaulle’a 70 82-200 Malbork 

b) Termin składania ofert upływa dnia 31/12/2020 r., godz. 10:00 

c) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający zwróci ofertę po upływie terminu do 

wniesienia odwołania. 

11. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 31/12/2020 r.,  godz. 10:15 

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

c) Podczas otwarcia ofert Zamawiający informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

d) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://zgkim.malbork.pl/zamowienia-publiczne  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy. 

about:blank
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12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

a) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

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

poz. 2188), faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020,  poz. 344). 

b) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

c) W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego na numer faksu i adres e-

mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie, a 

pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do 

Wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę. 

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

e) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje 

zapytania na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego 

przetargi@zgkim.malbork.pl,; 

f) Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt. 11.f), niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

g) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 11.g) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

h) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 11.g) 

i) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,                       

którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

j) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ. 

13. Kryteria oceny ofert 

13.1. Sposób obliczania ceny w ofercie 

a) Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana następująco jako wynagrodzenie 

mające charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 

możliwości dokonywania zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.  

b) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i znajomością techniczną realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

c) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia nieujęte w 

dokumentacji przetargowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

d) Prawidłowe ustalenie podatku VAT od wartości netto oferowanej ceny, należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

e) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 grosza pomija się, a 

końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. o denominacji złotego (Dz. U. 1999, nr 84, poz. 386 z późn. zm.) 

about:blank
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f) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej 

oceny. 

13.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia: 

 

L.P. 
OPIS KRYTERIÓW 

OCENY 
SYMBOL WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI w % 

1. CENA OFERTY C 60,00  

2. OKRES GWARANCJI G 40,00 

RAZEM 100,00  

 

13.2.1. KRYTERIUM CENY OFERTY (C) 

Ocena ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 

punktów; 

b) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 

wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od 

towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.;  

c) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryteriów specyfikacji przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do 

obliczania punktowego.  

                                                    najniższa  oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert 

              C = -----------------------------------------------------------------------  * 100 * 60% 

                                                                                cena oferowana brutto badanej oferty 

13.2.2. KRYTERIUM OKRESU GWARANCJI (G) 

Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji zostanie dokonana wg następującej zasady:  

Okres gwarancji 12 miesięcy –   0 pkt  

Okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt 

Okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt 

Okres gwarancji 48 miesięcy – 30 pkt 

Okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji nie krótszy niż wskazany termin minimalny (tj. krótszy niż 12 

m-cy).W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 12 m-cy, oferta 

będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie 
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wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 12 

m-cy. W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 m-cy, 

Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji. 

Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w 

ofercie Wykonawcy. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (G)  oferty: 40 

punktów. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy bilans punktów 

z poszczególnych kryteriów oceny ofert, wg następującego wzoru: 

P = C+G 

gdzie: P – łączna suma punktów, C – liczba punktów przyznana w kryterium: cena, G – liczba punktów 

przyznana w kryterium: okres gwarancji.  

 

SPOSÓB OCENY: Z PORÓWNANIA OTRZYMANYCH WYNIKÓW. 

a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę 

przyznanych punktów, 

b) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

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

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

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

c) Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku 

postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 
 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie.  

b) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

i. pieniądzu, 

ii. poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

iii. gwarancjach bankowych, 

iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

v. 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. 

c) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:  

50 1020 1778 0000 2002 0061 4651. W tytule przelewu należy wpisać: „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nr.... (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”. 

d) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego. 

e) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie 

i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty 

pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania  lub 

nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i 

uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 

Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. 

Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 

30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach 

powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo 
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gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

f) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w 

następujący sposób: 

i. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu 

Wykonania Umowy.   

ii.  30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi 

za wady. 

g) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek wykonawcy.  

h) Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając  

w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu 

możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

15. Formalności, jakich należy dopełnić przed podpisaniem umowy 

a) Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 7 do SIWZ. 

b) Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

c) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile takie umocowanie nie 

będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.  

d) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu 

i. Kopie uprawnień budowlanych osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

ii. Kosztorys ofertowy wykonany metoda uproszczoną  

iii. umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 

stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 

zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i 

przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a 

także do otrzymywania należnych płatności. 

e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie, stosownie do art. 144 ust. 1 Ustawy. 

Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie znajdują się w Projekcie Umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

a) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w przepisach Działu VI Ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, 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. 
 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 3: Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej   
Załącznik nr 5: Informacja o podwykonawcach   
Załącznik nr 6: Zobowiązanie pisemne 
Załącznik nr 7: Projekt umowy 



 

 
 S t r o n a  | 16 

 

Załącznik nr 8: Dokumentacja przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

budowalnych (STWOR) 
Załącznik nr 9: Zgłoszenie z dn. 19/11/2020 
Załącznik nr 10: Opinia konserwatorska 

 


