
 
 

            
             

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

/SIWZ/ 
 

 

 

 
Przedmiot 
zamówienia: 

 
Roboty remontowe w budynkach Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Adres  
inwestycji: 

Zadanie nr 1: ul. Partyzantów 27; 76-200 Słupsk 
Zadanie nr 2: ul. Spacerowa 1b; 76-200 Słupsk 
 

Zamawiający: Akademia Pomorska w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22A 
76-200 Słupsk 

 
 

 
Numer 
zamówienia: 

 

ZP/947/2018 
 

Jednostka 
prowadząca 
sprawę: 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
tel. (+4859) 8405 364, fax. (+4859) 8405380 
e-mail: zampub@apsl.edu.pl  

 
Tryb udzielenia 
zamówienia: 

 
przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 

 
Wspólny słownik 
(CPV): 
 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 - Roboty malarskie 

 

 
Zatwierdzenie: 

Słupsk, dnia  29.06.2018r.   

               
                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                 Kanclerz 
                                                                                                             /-/ 
                                                                      mgr inż. Sławomir Ziemianowicz 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: 
      Akademia Pomorska w Słupsku 
      ul. Arciszewskiego 22a 
     76-200 Słupsk   

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej pzp. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.  

 

a) Zadanie nr 1: roboty remontowe polegające na malowaniu ciągów komunikacyjnych  
w budynku Instytutu Muzyki i Geografii przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku. Remontowi zostaną poddane 
wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku (korytarze, klatki schodowe), z wyłączeniem dwóch 
zabytkowych sieni, stanowiących korytarze wejść głównych do budynku. Na czas wykonywania prac 
remontowych, zabytkowe sienie należy odpowiednio zabezpieczyć, aby znajdujące się w nich elementy 
dekoracyjne ścian i sufitów nie uległy uszkodzeniu lub zabrudzeniu. Przedmiar robót na potrzeby w/w 
prac remontowych, został sporządzony na podstawie inwentaryzacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 
7 do SIWZ, oraz zgodnie z jej numeracją i rozmieszczeniem pomieszczeń. Inwestycja, zgodnie z 
przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, składa się z : 

1: Korytarzy po lewej stronie budynku (Instytut Muzyki) 

2: Korytarzy po prawej stronie budynku (Instytut Geografii) 

3: Klatki schodowej ze schodami drewnianymi (wszystkie kondygnacje) 

4: Klatki schodowej ze schodami żelbetowymi (wszystkie kondygnacje) 

5: Klatki schodowej (parter) 0/A - zejście do węzła cieplnego 

 

Ściany i sufity znajdujące się w korytarzach Instytutu Muzyki odznaczają się lepszym stanem technicznym 
niż ściany i sufity w korytarzach Instytutu Geografii. Z tego też powodu, remont dla korytarzy Instytutu 
Muzyki przewiduje wyrównanie nierówności ścian i stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków, 
natomiast remont dla korytarzy Instytutu Geografii przewiduje wykonanie na ścianach i stropach nowych 
tynków gipsowych. 

 

Ww. przedmiot zamówienia opisują: 

 przedmiar robót – zał. nr 5 do SIWZ, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ, 

 inwentaryzacja budynku – zał. nr 7 do SIWZ, 

 

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót, a także 
przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. 

 

b) Zadanie nr 2: roboty remontowe polegające na malowaniu pokoi studenckich i kuchni w Domu Studenta  
nr 4 przy ul. Spacerowej 1b w Słupsku zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 8.  

 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową – zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 

3. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, 
urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji 
materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych 
(tzn. nie gorszych) od wskazanych w przedmiarze robót i STWiORB stanowiących opis przedmiotu 
zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego  
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 
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4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były 
minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad  
w przedmiocie zamówienia, które nie powstały z winy użytkownika, lecz są wynikiem wadliwego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia 
zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Zamawiający stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks 
pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  roboty remontowe, 
wykończeniowe, tynkarskie, malarskie czyli tzw. pracowników fizycznych Powyższe nie dotyczy wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz  
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. 
 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) Zadanie nr 1: do dnia 29.10.2018r. 
b) Zadanie nr 2: do dnia 31.08.2018r. 

2. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, protokolarnie przekaże Wykonawcy 
pomieszczenia objęte remontem. 

 

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
A O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu;  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                      
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich  
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   
w tym okresie: 

 Zadanie 1: jednej roboty budowlanej realizowanej w ramach jednego zamówienia, dotyczącej 
wykonywania robót remontowych, polegających na tynkowaniu i malowaniu pomieszczeń, 
 o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).  

 Zadanie 2: jednej roboty budowlanej realizowanej w ramach jednego zamówienia, dotyczącej 
wykonywania robót remontowych, polegających na tynkowaniu i malowaniu pomieszczeń, 
 o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 



  

4 | S t r o n a  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZP/947/2018 
 

 
 

3. Zamawiający , o ile zajdzie taka potrzeba przewiduje zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 

B Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12)-
23) ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie: 
1) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

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 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 oraz z 2016 r. poz. 615); 
 

 
3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 
5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

 w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  

 w art. 24 ust. 1 pkt 15, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

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

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

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

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub                          
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o 
której mowa w zdaniu pierwszym 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. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

V.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 



  

5 | S t r o n a  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZP/947/2018 
 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa                    
w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w 
postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych  podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) 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 ustawy Pzp  

2) wykazu robót budowlanych (remontowych) wskazanych w rozdz. IV. A 2. 3) lit. a) 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 - załącznik nr 4 do SIWZ,  

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.  

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) powyżej 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, dopuszcza się nie okazanie dokumentów określonych powyżej. W takim 
przypadku zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby  lub 
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. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o 
których mowa wyżej. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa                     
w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

10. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

11. Zamawiający ocenia, 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 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 8 niniejszego 
rozdziału 

13. 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. 

14. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1) powyżej. Przepisy ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. 

15. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. V SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

16. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15 powyżej składane 
mogą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. 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. 

18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

19. W zakresie nie uregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wymagania podstawowe 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 
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4) W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) 
niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; 

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim i mieć formę pisemną. 

2) W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz                   
z tłumaczeniem na język polski. 

3) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

4) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez 
widocznych śladów naruszenia. 

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane                 
(lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy. Parafka 
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 
pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

6) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie 
załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści                        
z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

3. Zawartość oferty: 

1) Oferta musi zawierać: 

a) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione  w rozdz. V SIWZ; 

c) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie 
przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa; 

d) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4). 

4. Udostępnianie 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

2)  Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po 
dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,               
z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

3) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 
protokołu lub/i załączników do protokołu, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy 
protokół lub/i załączniki do protokołu. 
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5. RODO 
1)  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:  

 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 

- 76-200 Słupsk; 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym  

       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/947/2018. 
c) 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”;  

d) 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; 

e) 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; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

g) 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 osobowych ; 
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
      z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  
      przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
h)     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 
 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy 

w: 
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
Kancelaria Ogólna, pok. 35                   
ul. Arciszewskiego 22a , 76-200 Słupsk  
 
w terminie najpóźniej do dnia  17.07.2018r. do godz. 1000. 

 
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:  

 

Oferta na: 
Roboty remontowe w budynkach Akademii Pomorskiej w Słupsku 

znak sprawy: ZP/947/2018  
nie otwierać przed dniem 17.07.2018 r. godz.: 10.00 

2) Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie (art. 84.2 ustawy 
pzp) 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018r. w Sali nr 59 Wydział Filologiczno- Historyczny przy  
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk  o godzinie 1030. Otwarcie jest jawne. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.apsl.edu.pl  informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, okresu gwarancji, oraz innych istotnych informacji zawartych w ofertach. 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania 

Zamawiający  i  Wykonawcy  mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V niniejszej SIWZ, jak również 
dokumentów i oświadczeń składanych w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, dla 
których przewidziano wyłącznie formę pisemną. Jeżeli w niniejszym postępowaniu strony przekazują   
oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia  oraz informacje  drogą elektroniczną lub faksem, wówczas  każda ze  
stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza fakt  ich otrzymania. 

2. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania 
przekazywane przez wykonawcę pisemnie (za wyjątkiem ofert, które należy złożyć zgodnie z rozdz. IX. 1 
SIWZ) należy kierować na adres: 

Akademia Pomorska w Słupsku 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 

3. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania 
przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zampub@apsl.edu.pl,  
a faksem na numer (4859) 8405 380. 
 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

• w sprawach formalnych:  
- Iwona Zagdan, Justyna Ziegert   

5.  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 
pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego  
w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. 

6.  Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp. 

7.  Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 
 

X.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu 

rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów 
koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, ze szczególnym 
uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 
słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena o której mowa w ust. 1 wpisana do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, jest 

ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub innych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny 

ryczałtowej. 

http://www.apsl.edu.pl/
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6. Przed skalkulowaniem wynagrodzenia ryczałtowego wpisanego do formularza ofertowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w budynku Instytutu Muzyki i Geografii przy ul. Partyzantów 27 

w Słupsku. 

7. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ryczałtowego wpisanego do formularza ofertowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia, oraz uzyskania zamierzonego efektu 

końcowego przewidzianego w przedmiarze robót i STWIORB. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność 

wykonania prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w celu osiągnięcia efektu końcowego 

przewidzianego w przedmiarze robót i STWIORB, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach 

zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 maja 2017 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 

9. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 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. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

- import usług lub towarów, 

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

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 dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ  PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia 
między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych. 

 

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

 
Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

 

 Kryterium  Maksymalna liczba punktów 

1. Cena brutto (C)  60 

2. Okres gwarancji (G)  40 

 Razem   100 

 
 
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 
a) „cena brutto (C)” – ocena dla tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o następujący wzór: 

   C = (C min / C x ) x 60 

   gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „cena brutto” 
 C min  - najniższa cena spośród złożonych ofert 
  Cx   - cena oferty badanej 
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b) „okres gwarancji (G)” –  ocena  dla tego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: 
 

 za okres 24 miesięcy  - 10 punktów,  

 za okres 36 miesięcy  - 20 punktów,  

 za okres 48 miesięcy i więcej - 40 punktów, 
 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższym wynikiem będącym 

sumą punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert opisane powyżej tj.  
 

Ocena końcowa = C + G 

3.     Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 

 

XIII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających 

 z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Projekt umowy w załączeniu – załączniki nr 3 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa  
z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w 
przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 2) pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pzp. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), 
Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa: 
a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, 
b) oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta,  
c) oznaczenie czasu trwania umowy, 
d) oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką 

korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić będzie z upoważnionym 
reprezentantem konsorcjum, 

e) określenie sposobu ustania umowy konsorcjum.  

5.    Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu polisę ubezpieczeniową o.c. , w zakresie   
        prowadzonej działalności, obejmującą odpowiedzialność deliktową i kontraktową ubezpieczyciela, ważną co               
        najmniej 1 miesiąc od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek  
        zapewnić jej ciągłość i ważność przez cały okres realizacji zamówienia. 
 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XV. WADIUM 

1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XVI. PODWYKONAWSTWO 
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1. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.  

3. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

4. Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć 
kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi. 

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.  

 
Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp  
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz robót budowlanych 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – przedmiar robót – zad. nr 1 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – inwentaryzacja budowlana  
8. Załącznik nr 8 do SIWZ –  opis przedmiotu zamówienia- zad. nr 2 
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