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AMW REWITA Sp. z o.o.  
Oddział Rewita Rogowo  

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej „SIWZ” 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku nr 62 „Kuchnia 
stołówka wczasowa” do wymagań WOMP  na terenie Oddziału Rewita Rogowo.” 

 
Nr RWT/ORGW/272-PZP/8/2018 

 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”. 

Zamawiający oczekuje, ze Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom Zamawiającego. 

 

 

 

 

Rogowo, grudzień  2018 r. 

Akceptacja Kierownika Zamawiającego 

 



 

Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

AMW REWITA Sp. z o.o.  
ul. Św. J. Odrowąża 15 
03-310 Warszawa 
 
Adres do korespondencji: 
Oddział  Rewita Rogowo 
Rogowo 76 
72-330 Mrzeżyno 
Telefon: 91 3866269 
Adres e-mail: rogowo@rewita.pl,  
Faks: 91 3866269 
Strona internetowa: www.rewita.pl 
Godziny pracy od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  
NIP: 7010302456, Regon:142990254 
 

Numer postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

RWT/ORGW/272-PZP/8/2018 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  
i nast. Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Pzp. 

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

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku nr 62 

„Kuchnia stołówka wczasowa” do wymagań WOMP w Oddziale  Rewita Rogowo, Rogowo 76, 
72-330 Mrzeżyno.  

2. Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
projekcie wykonawczym oraz pomocniczo w kosztorysie zerowym i rysunkach.  

3. Zakres prac/robót – ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne przy 
wykonaniu niżej wymienionego zakresu  robót: 

 Termomodernizacja komory chłodni nr 2 szefa kuchni zgodnie z opracowanym projektem 
wykonawczym dla termomodernizacji komory chłodni; 

 Wymiana stolarki drzwiowej w komorach chłodni nr 1 (magazyn nabiału), nr 2 (szefa kuchni); 

 Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach gastronomicznych: magazynu naczyń czystych-myjni, 
pomieszczenia technicznego, magazyn mrożonek, przygotowalni i obróbki mięsa; 

 Naprawy i uzupełnienia okładzin ściennych i posadzek w trakcie wymiana stolarki drzwiowej; 

 Obróbka narożnikami ochronnymi otworów drzwiowych z silikonowaniem i pomalowaniem; 

 Wymiana osprzętu elektrycznego: oprawy oświetleniowej, wyłączników w trakcie termomodernizacji 
komory chłodni; 

 

mailto:rogowo@rewita.pl
http://www.rewita.pl/


 

 

Strona 

 3 z 20 

 Przełożenie urządzeń i instalacji chłodniczej: parownika, zaworów, termostatu komorowego w trakcie 
termomodernizacji komory chłodni; 

 Transport materiałów z rozbiórki kwalifikowanych do dalszego użytku w miejsce wskazane przez 
przedstawiciela Zamawiającego; 

 Utylizacja gruzu, czynnika chłodniczego R22; 

 Próby i sprawdzenia oraz pomiary instalacji eklektycznej w miejscu wykonywania robót; 

 Dostawa nowego czynnika chłodniczego R410 A, napełnienie instalacji i rozruch, próba techniczna 
chłodzenia komory.  

4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji technicznej wraz z 
załącznikami  tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu wykonawczego, oraz 
inwentaryzacji i rysunków pomocniczo kosztorysie zerowym.  

5. Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz  
zgodnie ze sztuka budowlaną.  

6. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót 
budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (Dz.U. z 2013r. poz. 21), 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające 
utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.    
 

7. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót  
w  celu zapoznania się ze stanem faktycznym. 
W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z osoba odpowiedzialną p. Arkadiusz DYLEWICZ, 
numer telefonu 601054668, lub e-mail: a.dylewicz@rewita.pl. 

8. Wizja lokalna o której mowa powyżej  nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa  w art. 38 ust. 
3 uPzp.  

9. Prowadzenie ustaleń z w/w osobą nie jest wiążące. Wszystkie merytoryczne zapytania, które występują 
w trakcie jak i po dokonaniu wizji lokalnej należy kierować do Zmawiającego w formie pisemnej, z 
uwzględnieniem art. 38 ust. 1 uPzp.  
 

10. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień:  
 
45100000-8  przygotowanie terenu pod budowę; 
45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
45310000-3 roboty elektryczne; 
45421100-5  instalowanie drzwi okien i podobnych elementów; 
45410000-4  tynkowanie; 
45400000-1  roboty wykończeniowe ścian i sufitów; 
45431000-7 kładzenie płytek; 
45331230-7 instalowanie urządzeń chłodniczych;  
90500000-2 usługi związane z utylizacją odpadów.  
 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z  

  przedmiotem zamówienia.  
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp. 
14. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 
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Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze 
umowy. 

15. Powyższe wymagania określają w szczególności: 
a)   sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
b)  uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, 

c)  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. 

16. Wykonawca przed zawarciem umowy ( udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu  
 Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji zamówienia  
 publicznego – zgodnie z Rozdziałem XIV pkt. 5 ppkt. d). 
17. W przypadku, w którym Wykonawca korzysta w wykonaniu umowy z Podwykonawców lub podmiotów 

trzecich, na zasoby których powoływał się celem wykazania spełnienia warunków w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, zastosowanie znajduje reguła, że jeżeli zmiana albo  rezygnacja  
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 
taką zmianę. 

18. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas 
realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

19. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.  

20. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 24 aa ustawy Pzp. 
 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Termin realizacji  zamówienia: maksymalnie do dnia  01.04.2019r.    

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia. Skrócenie terminu 

wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert.  

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

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

 
1) nie podlegają wykluczeniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 

brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 Pzp. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 

Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać  będzie, że nie 

występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp. .  W przypadkach, gdy Wykonawca 
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wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych 

podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

 
a)    kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuje osobami posiadającymi wymagane 

uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

 minimum jedna osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278) posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;  

 minimum jedna osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych – osoba 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); legitymującą się trzyletnim (3) 

doświadczeniem w kierowaniu robotami;  

 minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ) 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); 

legitymującą się trzyletnim (3) doświadczeniem w kierowaniu robotami.  

  Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia poszczególnych funkcji.  

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów 

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 



 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) warunek określony w pkt. 1 ppkt 1) – winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 

b) warunek określony w pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) – winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą 

faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie uprawnień 

ustawowych; 

c) warunki określone w punktach:  pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) oraz pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) – zostaną spełnione, 

jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie (art. 23); 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega 
możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

5) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. b 
niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, 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. 

6) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdziale V. 3 niniejszej 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

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

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

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy. 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 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); 
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2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  Zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienie publiczne. 

 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Wypełniony formularz ofertowy załącznik  nr  5 do SIWZ. 

3) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności do podpisania oferty, 
dokumentów i oświadczeń, o ile przedstawiciel Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ. 

4. 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 ich zasoby - warunków 



 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  
o którym mowa w rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) 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; 

 
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

 
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami potwierdzającym wg wzoru załącznika nr 6 
do SIWZ.  

 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a  także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ, tj. RWT/ORGW/272-PZP/8/2018. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76,                    
72-330 Mrzeżyno. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: rogowo@rewita.pl albo faksem pod numer:  
91 3866269. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

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

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

Zamawiający zamieści wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące 
przedmiotowego  

postępowania na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ – www.rewita.pl.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdziale VIII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: sprawach 

merytorycznych: Pan Arkadiusz Dylewicz, e-mail: a.dylewicz@rewita.pl, w sprawach proceduralnych Pani 
Monika Kalinowska-Światły, e-mail: m.kalinowska-swiatly@rewita.pl. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 

z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 

niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

Rozdział IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

mailto:a.dylewicz@rewita.pl


 
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. 

 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności, oraz oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 
Oddział Rewita Rogowo 

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 
 

 „ Oferta w postępowaniu na Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku nr 
62 „Kuchnia stołówka wczasowa” do wymagań WOMP  na terenie Oddziału Rewita 

Rogowo” 
 

nr sprawy: RWT/ORGW/272-PZP/8/2018. 

 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 04.01.2019 r. o godz. 12:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
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11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 
90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, 
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

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

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Pzp nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

19. Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa 
do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 



 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział  

Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno, budynek Syrena, pok. nr 21. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 11, w dniu 04.01.2019r., o godzinie 12:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.rewita.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne  
do wykonania przedmiotu zamówienia min: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty 
załadunku  i wyładunku, koszty transportu, itp. a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru 
celnego Unii Europejskiej również opłaty celne.  

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych  
w umowie. 

5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

6. Cena oferty to cena brutto.  

7. Cena jednostkowa towaru to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba 
jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach 

8. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

11. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 

1) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonego 
przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treść do odpowiednich 
dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

 
 
 

http://www.rewita.pl/
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2) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, 
dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. 
Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto.   

3) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: 

 zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z 
nich; 

 po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych 
pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową;  

 w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję   o 
wyższej cenie. 

Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym pozycji 
(dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 
2 ustawy Pzp i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

„Wydłużenie okresu gwarancji ” – G 

„ Skrócenie terminu wykonania Zamówienia” –S 

 

 

1) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + S 

gdzie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 

– ryczałt  

60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                            Cena badanej oferty 

Skrócenie 

terminu 

wykonania 

zamówienia   

20% 20 

Liczba punktów za ocenę skrócenie terminu wykonania zamówienia   w 

badanej ofercie 

S = -----------------------------------------  x 20pkt 

Maksymalna liczba punktów za ocenę skrócenie terminu wykonania 

zamówienia   spośród badanych ofert 

Wydłużenie 

okresu gwarancji  
20% 20 

Liczba punktów za ocenę wydłużenie okresu gwarancji  w badanej ofercie 

G = -----------------------------------------  x 20pkt 

Maksymalna liczba punktów za ocenę wydłużenie okresu gwarancji  

spośród badanych ofert 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 



 
L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

S- punkty uzyskane w kryterium „ Skrócenie terminu wykonania zamówienia” . 

G – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji ”. 

 

2) Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto – ryczałt ” dokonana zostanie na 
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 
wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

3) Ocena punktowa w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji ” dokonana zostanie na podstawie okresu 
gwarancji wykonanych robót udzielonej przez Wykonawcę Minimalny okres gwarancji nie może być 
krótszy niż 60 miesięcy. Ocenie poddana będzie liczba miesięcy udzielonej gwarancji, wg poniższej 
reguły:  

- okres gwarancji  60 miesięcy  – 0 punktów; 

- okres gwarancji 72 miesiące  – 15  punktów; 

- okres gwarancji 84 miesięcy  – 30 punktów; 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wyboru wg powyższej reguły, Zmawiający uzna, że okres  

  gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi 60 miesięcy i za najniższe kryterium oceny otrzyma 0 pkt.  

 Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy – oferta zostanie odrzucona. 

5) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy – do oceny będzie brany pod uwagę  
 maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zmawiającego tj. 84 miesięcy i za niniejsze kryterium  
 otrzyma 30 pkt. Natomiast w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w umowy zapisane będzie okres  
 gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę z złożonej ofercie.  

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 20 pkt. 

Ocena punktowa wg kryterium „okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w 

Formularzu oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.  

6) Ocena punktowa w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 20 pkt. 

a) Zamówienie winno być wykonane w terminie do dnia 01.04.2019r. (w przypadku zaoferowania 

późniejszego terminu wykonania oferta zostanie odrzucona). 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia  terminu wykonania zamówienia maksymalnie do  dnia 

05.02.2019r.  i dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o terminie 

wykonania zamówienia i przyzna Wykonawcy punkty wg wzoru: 

(a) za wykonanie zamówienia w terminie do dnia 16.03.2019r. – 5 pkt; 

(b) za wykonanie zamówienia w terminie do dnia 02.03.2019r. – 10 pkt.  

(c) za wykonanie zamówienia w terminie do 19.02.2019r . – 15 pkt.  

(d) za wykonanie zamówienia w terminie do 05.02.2019r . – 20 pkt.  

c) Maksymalna ilość punków jakie może uzyskać Wykonawca za niniejsze kryterium – 20pkt.  

d) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż dopuszczona 

przez zamawiającego możliwość skrócenia tego terminu do dnia 05.02.2019r.  do oceny będzie brany 

pod uwagę dopuszczalny termin skrócenia. Natomiast w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w 

umowie zapisany będzie termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie.  

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch  

 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

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

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do  

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z  obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność 

projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

8. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

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

zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 



 
a) Uprawnienia budowlane przedstawiciela Wykonawcy do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń  w specjalności konstukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wskazane w ofercie.   

b) Szczegółowy kosztorys opracowany z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie 
parametrów cenotwórczych oraz uwzględnieniem ceny materiałów przyjętych przy 
sporządzaniu oferty. 

c) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę aktualnej 
składki ubezpieczenia, o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia; 

d)  Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  9 do SIWZ i do umowy. 

 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania     
       umowy wniesie do  Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę       
       odpowiadającą 10 % wartości brutto złożonej oferty.  

 
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym,  

 że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9  
 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
 

  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  
        wskazany przez Zamawiającego nr: BANK PEKAO S.A. 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 
        z dopiskiem:  

„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Roboty remontowe 
mające na celu przystosowanie budynku nr 62 „Kuchnia stołówka wczasowa” do wymagań 
WOMP  na terenie Oddziału Rewita Rogowo”, nr sprawy: RWT/ORGW/272-PZP/8/2018. 

 

Kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy 
dostarczyć do Zamawiającego (Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno) w dniu 
zawarcia umowy.  
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4.  Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu, należy złożyć w formie oryginału w  
 kopercie, opisanej następująco:  

  
Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………….. 
 

AMW REWITA Sp. z o.o. , Oddział Rewita Rogowo 
Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 

 

 
oraz oznaczonej w sposób następujący: 
 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku nr 62 
„Kuchnia stołówka wczasowa” do wymagań WOMP  na terenie 

Oddziału Rewita Rogowo,  nr sprawy: RWT/ORGW/272-PZP/8/2018. 
 

 
w  Oddziale Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno  – pokój nr 21 , za pokwitowaniem 
stron, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 08.00 – 15:00.   
 

5.  Zabezpieczenie służące do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6.  Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 
prawidłowego skorzystania (zgodnie z treścią art. 147 ust. 1 i 2 uPzp) z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:  

1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,  

2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków np. załączenie 
 potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacja 
 gwaranta co do wysokości odszkodowania),  

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy (odszkodowania i 
 kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy,  

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione,  

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy + (plus) 30 dni,  

6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, wszelkie zmiany w treści gwarancji  
 są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie.  
 

7.  Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.  



 
8.  Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w SIWZ, 

uznane zostanie za nie wniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 
5. pkt 2 uPzp, jeżeli było wymagane.  

9.  W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  

10.  Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Wykonawca pozostawi 30 % 
wysokości zabezpieczenia, które będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

11.  Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, winno posiadać ważność z okresem co 
najmniej 30 dni dłuższym niż okres realizacji umowy.  

12.  Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, winno posiadać ważność na okres minimum 15 dni dłuższym niż okres jaki obejmuje 
rękojmia za wady.  

13.  Wszystkie inne postanowienia dotyczące zabezpieczenia, w tym zasady jego zwrotu odbywać się będą 
zgodnie z zapisami art. 148 – 150 uPzp.  

14.  Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie art. 94 ust. 
3 uPzp.  

15.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.  

16.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

 
 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 
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Rozdział XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 
03-310 Warszawa; 

inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp.  z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, 
kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty remontowe mające na celu 
przystosowanie budynku nr 62 „Kuchnia stołówka wczasowa” do wymagań WOMP  na terenie Oddziału 
Rewita Rogowo, nr postępowania: RWT/ORGW/272-PZP/8/2018 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

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”;   

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; 

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;   

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

posiada Pani/Pan: 
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 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; 

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.  
 

Rozdział XIX. Wykaz załączników do SIWZ 

 
Załączniki nr 1  – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Załącznik nr 2 – Kosztorys zerowy 

Załącznik nr 3 – Rysunki 

mailto:iod@rewita.pl


 
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie; 

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób   

Załącznik nr  7 – wzór Oświadczenie grupa kapitałowa; 

Załącznik nr 8 – wzór umowy 

Załącznik nr 9– Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Załącznik nr 10- Inwentaryzacja budowlana  

Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy  


