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Zam.Publ.9/2018 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator  

 Zator, dnia 17.10.2018 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SIWZ) 

na 

Prace remontowo budowlane w budynkach Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w m. 

Spytkowice, gmina: Spytkowice, z podziałem na dwie części 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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1 Nazwa (firma) 
oraz adres 
Zamawiającego 
(wraz z adresem 
e-mail 
 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 
Zator, woj. małopolskiego, Polska, REGON: 000080192-00027, NIP: 
7390202079, tel.: (33) 8412 128, Faks: (33) 8410 585, e-mail: 
fishrzd@man.pl; biuro@rzdzator.pl; strona internetowa (URL): 
www.rzdzator.pl 
 
Miejsce publikacji ogłoszeń i materiałów dotyczących zamówień 
publicznych www.rzdzator.pl  (sekcja: przetargi).  
 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz.   
7:00-15:00. 
 

2 Tryb udzielenia 
zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3 Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo budowlane w budynkach 
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w m. Spytkowice, gmina: 
Spytkowice, z podziałem na dwie części, zgodnie z zakresem prac i 
wymaganiami szczegółowo określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 
Główny kod CPV całego zamówienia:  
 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
Dodatkowe kody CPV całego zamówienia:  
 
45262423-2  - Posadzki 
45260000-7  -  Hydroizolacje 
45262520-2  - Roboty murarskie 
45410000-4  -Tynkowanie 
45420000-7   Stolarka budowlana 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45450000-6 - Roboty ociepleniowe 
 
Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych częsci zamówienia 
zawierają załączniki wskazane w dziale 3.1. SIWZ odnoszące się do 
poszczególnych części zamówienia.   
        
Warunki realizacji zamówienia (każdej z  jego części) zawiera również 
projekt umowy - załącznik nr 13 do SIWZ. 
 
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: działka ewid. nr 707/5 w m. 
Spytkowice, gmina: Spytkowice, powiat Wadowicki. 
 

3.1  Opis 1 części 
zamówienia  

Część 1: 
 
Remont budynku biurowego umiejscowionego na działce ewid. nr 707/5 
w m. Spytkowice, gmina: Spytkowice, powiat Wadowicki. Zakres prac w 
ramach tej części obejmuje prace remontowo budowlane dotyczące w 
szczególności: pokrycia dachowego, robót ociepleniowych, zaprawy 
tynkarskiej, tynku cementowo-wapiennego, robót malarskich, posadzki z 
paneli podłogowych, posadzki z terakoty, robót ziemnych, hydroizolacji 
fundamentów oraz robót murarskich. Remont tej części należy wykonać 
zgodnie: 
a) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ; 

http://www.rzdzator.pl/
http://www.rzdzator.pl/
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b)  częścią rysunkową (inwentaryzacja rys. I-1 – I-9 oraz architektura rys. 
A-1 – A-9) stanowiącą załącznik nr 2  do SIWZ;  
c) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
d) niżej przedstawionym opisem technicznym budynku biurowego:  
 
Opis techniczny budynek biurowy:  
 
1. ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH BUDYNKU: 

a) Kompleksowy remont elewacji wraz z ich dociepleniem. 
b) Remont i wymiana pokrycia dachowego. 
c) Wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem. 
d) Docieplenie stropów. 
e) Odnowienie ścian i sufitów. 
f) Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku razem z 

wykonaniem hydroizolacji typu lekkiego fundamentów. 
g) Wymurowanie ściany działowej. 

 
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH I 

MODERNIZOWANYCH: 
a) Powierzchnia dachów: 113 m² 
b) Powierzchnia elewacji : 130 m² 
c) Powierzchnia podłóg: 60 m² 
d) Powierzchnia ścian: 134 m² 
e) Powierzchnia sufitów: 60 m² 

 
3. TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
3.1. Remont dachów: 

a) Rozebrać stare pokrycie dachowe i usunąć zniszczone 
elementy konstrukcji. 

b) Wykonać ewentualne wzmocnienie/wymianę elementów 
konstrukcyjnych. 

c) Zaimpregnować powierzchnie drewniane preparatem 
impregnującym 3x. 

d) Wykonać nowe pokrycie dachowe z dachówki betonowej. 
e) Wykonać nowe obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. 
f) Wykonać nowe obróbki kominów i wentylacji. 
g) Wykonać nowe orynnowanie. 

 
3.2. Remont elewacji: 

a) Usunąć luźno utwierdzone tynki. 
b) Ocieplić ściany styropianem EPS 038 gr. 10 cm na klej i kołki 
rozporowe. 
c) Pokryć ściany cienkowarstwową tynkarską masą plastyczną na 
siatce. 
d) Wykonać obróbki otworów. 
e) Zamontować rury spustowe.  
 

3.3. Wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem: 
 
a) Usunąć stare wykończenia posadzek. 
b) Ułożyć warstwę hydroizolacji- 2x papa na lepiku . 
c) Ułożyć warstwę termoizolacji 10cm, na warstwie folii 
izolacyjnej wylać płytę betonową gr. 5 cm z betonu B-20, 
zbrojoną siatką stalową 
d) Posadzki zagruntować i ułożyć wykończenia posadzek zgodnie 
z projektem oraz zaleceniami producenta. 
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3.4. Docieplenie stropów: 

 
a) Usunąć luźno osadzone tynki na sufitach. 
b) Ocieplić ściany styropianem EPS 038 gr. 10 cm na klej i kołki 
rozporowe. 
c) Pokryć ściany cienkowarstwową tynkarską masą plastyczną na 
siatce. 
d) Sufity zagruntować i nałożyć warstwę gipsu 
 

3.5. Wymurowanie ściany działowej, zamurowanie oraz wykucie 
otworu drzwiowego: 
 
a) Wymurować ścianę działową wg projektu. 
b) Zamurować istniejący otwór drzwiowy wg. projektu. 
c) Wykuć otwór drzwiowy wg. projektu. 
d) Sufity zagruntować i nałożyć warstwę gipsu. 
 
 

3.6. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku razem z 
wykonaniem hydroizolacji typu lekkiego fundamentów: 
 
a) Odkopać ściany fundamentowe budynku. 
b) Oczyścić mechanicznie ściany fundamentowe i wykonać 
uzupełnienia 
naprawcze fundamentu. 
d) Nanieść 2 warstwy masy bitumicznej. 
c) Założyć na ścianę folię kubełkową dla uzyskania przestrzeni 
wentylacyjnej. 
d) Ułożyć w wykopie drenaż z rur fi 100mm. 
e) Całość zasypać żwirem z izolacją z geowłókniny i uzupełnić 
drobnym „niesortem” kamiennym, lub ziemią z wykopu. 
f) Zabezpieczyć listwą zamykającą kołnierz folii kubełkowej 
 

3.7. Odnowienie ścian i sufitów: 
 
a) Oczyścić ściany, pęknięcia i ubytki uzupełnić masą szpachlową. 
b) Zagruntować ściany i sufity. 
c) Pomalować ściany i sufity farbą lateksową w kolorach 
wskazanych przez Inwestora. 

 
Wszystkie roboty należy wykonać z atestowanych materiałów. 

 
3.1.1.  Nazwy i kody CPV 

(Wspólnego 
Słownika 
Zamówień) 
odnoszące się do 
1 części 
zamówienia  

Kody i nazwy CPV odnoszące się do 1 części zamówienia:  
1) 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych 
2) 45450000-6 Roboty ociepleniowe 
3) 45410000-4 Tynkowanie 
4) 45442100-8 Roboty malarskie 
5) 45262423-2 Posadzki 
6) 45260000-7 Hydroizolacje 
7) 45262520-2 Roboty murarskie 
 

3.2  Opis 2 części 
zamówienia  

Część 2:  
 
Remont budynku warsztatu z zapleczem socjalnym i kotłownią na działce 
ewid. nr 707/5 w m. Spytkowice, gmina: Spytkowice, powiat Wadowicki. 
Zakres prac w ramach tej części obejmuje prace remontowo budowlane 
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dotyczące w szczególności: pokrycia dachowego, zaprawy tynkarskiej, 
tynku cementowo-wapiennego, robót malarskich, stolarki budowlanej i 
hydroizolacji. wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą 
załącznik nr 4 do SIWZ; 
 
Remont tej części należy wykonać zgodnie: 
a) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ 
b)  częścią rysunkową (inwentaryzacja rys. I-1 – I-8 oraz architektura rys. 
A-1 – A-8) stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ;  
c) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
d) niżej przedstawionym opisem technicznym budynku warsztatu z 
zapleczem socjalnym i kotłownią:  
  
Opis techniczny budynku warsztatu z zapleczem socjalnym o kotłownią:  
 
1. ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH BUDYNKU: 

a) Kompleksowy remont elewacji. 
b) Remont i wymiana pokrycia dachowego. 
c) Wymiana stolarki drzwiowej. 
 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH I 
MODERNIZOWANYCH: 
a) Powierzchnia dachów : 177 m² 
b) Powierzchnia elewacji: 165 m² 
 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
3.1. Remont dachów: 

a) Rozebrać stare pokrycie dachowe i usunąć zniszczone elementy 
konstrukcji. 
b) Wykonać ewentualne wzmocnienie/wymianę elementów 
konstrukcyjnych. 
c) Zaimpregnować powierzchnie drewniane preparatem 
impregnującym 3x. 
d) Wykonać nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej. 
e) Stropodach żelbetowy zabezpieczyć papą termozgrzewalną. 
f) Wykonać nowe obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. 
g) Wykonać nowe obróbki kominów i wentylacji. 
h) Wykonać nowe orynnowanie. 

3.2. Remont elewacji: 
a) Usunąć luźno utwierdzone tynki. 
b) Ubytki wypełnić tynkiem cementowym. 
c) Elewacje pomalować na wskazany przez Inwestora kolor 
d) Zamontować rury spustowe. 

3.3. Wymiana stolarki drzwiowej: 
Istniejącą stolarkę wymienić na nową bez zmian wymiarów 
istniejących otworów. Stolarkę drzwiową wewnętrzną wykonana z 
płyty MDF wykończonej folią PCV o strukturze drewna. Drzwi 
zewnętrzne (wejściowe) wykonane ze stali, ocieplone, wykończone 
folią PCV o strukturze drewna w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
Wszystkie roboty należy wykonać z atestowanych materiałów. 
 

3.2.1. Nazwy i kody CPV 
(Wspólnego 
Słownika 

Kody i nazwy CPV odnoszące się do 2 części zamówienia: 
 
1) 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych 
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Zamówień) 
odnoszące się do 
2 części 
zamówienia 

2) 45410000-4 Tynkowanie 
3) 45442100-8 Roboty malarskie 
4) 45450000-6 Ocieplenie ścian 
5) 45420000-7 Stolarka budowlana 

4. Informacja o 
możliwości 
składania ofert 
częściowych  

1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.  
2. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia 

(tj. zarówno co do jednej, jak i obu części zamówienia).  
3. Jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w 

odniesieniu co do wszystkich części zamówienia.  
 

5.   Umowa ramowa  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

6.  Oferta 
wariantowa  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7.  Aukcja 
Elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

8 Informacja o 
przewidywanych 
zamówieniach, o 
których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt 3 
USTAWY PZP.  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

9.  Możliwość 
stosowania 
rozwiązań 
równoważnych  

1. W przypadku użycia przez Zamawiającego w SIWZ (w tym w 
załącznikach do SIWZ) sformułowań wskazujących na producenta, 
znaki towarowe, patenty, normy, pochodzenie itp. (w tym w 
odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i w art. 30 ust. 3 ustawy Pzp), 
należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”.  

2. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 
równoważnych w stosunku do przedstawionych w SIWZ (w tym w 
załącznikach do SIWZ), w tym równoważnych zamienników 
materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, 
użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 
parametrów wymienionych w SIWZ (w tym w załącznikach do SIWZ). 

3. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp obowiązek wykazania 
równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 

 
10.  Termin 

wykonania 
zamówienia  

Termin wykonania Części nr 1 Zamówienia – do 30 czerwca 2019 roku 
 
Termin wykonania Części nr 2 Zamówienia – do 30 czerwca 2019 roku 

 
11.  Wymagany 

minimalny okres 
gwarancji      

Minimum 24 miesiące od daty dokonania przez Zamawiającego 
bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty podpisania przez strony 
protokołu potwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wszystkich 
wymienionych w protokole usterek i wad. Powyższe wymaganie dotyczy 
każdej z części Zamówienia. Okres gwarancji obejmuje cały przedmiot 
wykonanych prac, w tym m.in. stolarkę.  

12. Warunki udziału 
w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu i wymagania określone w SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 
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Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów   

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie.  

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. 

3 Zdolność techniczna lub zawodowa 

Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli 

wykaże 

1. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 

należycie, zgodnie z przepisami prawa, i 

prawidłowo minimum dwie prace remontowo 

budowlane odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 

50.000,00 zł brutto każda (zarówno w przypadku 

gdy Wykonawca składa ofertę na jedną część 

zamówienia, jak i na obie części zamówienia – 

wymaga się wykazania wykonania minimum dwóch 

takich prac); 

2. że dysponuje co najmniej jedną osobą na 

stanowisku kierownika robót, posiadającym 

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 

budowlanych w specjalności ogólno budowlanej  

(zarówno w przypadku gdy Wykonawca składa 

ofertę na jedną część zamówienia, jak i na obie 

części zamówienia – wymagane się wykazanie  

minimum jednej takiej osoby). 

Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz.1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o 

ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
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regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa 

Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., 

poz. 65). 

Osoba wskazana jako kierownik robót powinna posiadać 

aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

13 Podstawy 
wykluczenia 
wykonawcy z 
postępowania  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 
w 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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 
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6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

14 Wykaz 
oświadczeń lub 
dokumentów, 
potwierdzających 
spełnianie 
warunków 
udziału w 
postępowaniu 
oraz brak 
podstaw 
wykluczenia 

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca złoży odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej nie ma obowiązku dostarczenia ww. dokumentów. 
 
2. Do oferty, nadto w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
 

Lp. Wymagany dokument 

1 Wykaz co najmniej dwóch prac remontowo budowlanych 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia wykonanych 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 zostały wykonane z załączeniem dowodów 

określających czy te prace zostały wykonane należycie 

(wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo 

ukończone). Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Dowodami 

potwierdzającymi czy prace zostały wykonane należycie są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. Referencje lub inne dokumenty, o których 

mowa w zdaniach powyżej, należy przedłożyć wraz z 

załącznikiem nr 9 do oferty. 

2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – załącznik nr 10 do SIWZ. 
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3 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 
3. O ile dotyczy, do oferty, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia - w przypadku gdy 

Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów – wg Załącznika nr 11 do 

SIWZ – o ile dotyczy 

 
 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

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

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
 Wyżej wymienionego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. 
 

15 Informacja dla 
wykonawców 
polegających na 
zasobach innych 
podmiotów, na 
zasadach 
określonych w 
art. 22a ustawy 
Pzp 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 11 do SIWZ (jeśli 
dotyczy). 

3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać 
na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy 
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zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono 
wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe 
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania 
tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, 
doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne 
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia 
jako podwykonawcy.  

4. 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 bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP (określone 
w SIWZ). 

5. 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. 

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

7. Wykonawca, który 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 niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 8 do 
SIWZ. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 
d) 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. 

9. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP jeżeli zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
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sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1 
powyżej. 

16 Informacja dla 
wykonawców 
zamierzających 
powierzyć 
wykonanie części 
zamówienia 
podwykonawcom 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

5. 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 niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – 
załącznik nr 8 do SIWZ. 

6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – 
załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
wobec tego Podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 

9. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera projekt 
umowy. 

17 Informacja dla 
wykonawców 
wspólnie 
ubiegających się 
o udzielenie 
zamówienia 

1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców, o których mowa w pkt. 1 powyżej.  

18 Informacje o 
sposobie 
porozumiewania 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
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się 
zamawiającego z 
Wykonawcami 
oraz 
przekazywania 
oświadczeń lub 
dokumentów, a 
także wskazanie 
osób 
uprawnionych do 
porozumiewania 
się z 
wykonawcami 

 

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 
U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku 

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

19 Wyjaśnienia 
treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści 
SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
  

20 Wymagania 
dotyczące 
wadium 
 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 
 

21 Termin związania 
ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania 

ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

22 Opis sposobu 
przygotowywania 
ofert 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę co do każdej części 
zamówienia.  

2. Ofertę i oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty i oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
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postaci elektronicznej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi 

być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień 
niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty 
stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ i powinna zawierać: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 

7 do SIWZ wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, w tym: 

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;  

- wykazem robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ; 

- wykazem osób, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 

2 Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – 

pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie 

potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w 

niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku 

podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w 

odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do 

podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) 

lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę 

wspólną (w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów 

występujących wspólnie, do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy). 

3 Zobowiązanie innego (ych) podmiotu(ów) do 

udostępnienia zasobów, o ile dotyczy, zgodnie z 

załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

 
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, 

napisana komputerowo, na maszynie do pisania lub ręcznie.  
7. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy na podstawie prawa właściwego dla siedziby Wykonawcy 
lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa złożonego do oferty w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu winno być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących 
wspólnie. 

8. Wszelkie oświadczenia, pełnomocnictwa należy składać w formie 
oryginału, chyba, że odrębne przepisy prawa dopuszczają inaczej 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 

10. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
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zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są 
w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. 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 dotyczą każdego z nich. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

12. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

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

14. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

15. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w 
zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i 
adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy opisanym w następujący 
sposób:  

 
 

Nazwa (firma) wykonawcy 

Adres 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze,  

Pl. Kościuszki 5, 32-640 Zator 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 

„Prace remontowo budowlane w budynkach Rybackiego 

Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w m. Spytkowice, gmina: 

Spytkowice, z podziałem na dwie części” 

Cześć nr ….. 

 

NIE OTWIERAĆ przed: 05.11.2018r godz. 11:00. 

Znak sprawy : „Zam. Publ. 9/2018” 

 
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod 
warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15 
powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

17. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które 
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej 
kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 

18. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany 
jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru 
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu 
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym 
powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny 

przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu 

zachowania poufności. 
19. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 
23 Miejsce oraz 

termin składania 
i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać (dostarczyć) pod następującym adresem 
Zamawiającego, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, 
adres: Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator do dnia 05.11.2018 r. do godz. 
11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca lub kuriera.  

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została 
złożona po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.11.2018 r. o godz. 11:15 pod 
adresem zamawiającego wskazanym w pkt. 1 powyżej, tj. Instytut 
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres: Plac Kościuszki 5, 32-
640 Zator. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej 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. 
 

24 Opis sposobu 
obliczenia ceny 
 

1. Cena oferty będzie stanowić umowną cenę ryczałtową za wykonanie 
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ (danej części zamówienia). 

2. Cenę oferty dla danej części zamówienia należy wyliczyć na podstawie 
załączonej dla tej części zamówienia dokumentacji SIWZ, tj. 
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przy uwzględnieniu części rysunkowej oraz opisu 
technicznego.  

3. Załączone przedmiary robót, są tylko materiałem pomocniczym.  
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia (danej części zamówienia) wynikające 
wprost z przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót, jak również wszelkie koszty dodatkowe w nich nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

5. Cena oferty musi zawierać koszty prac przygotowawczych i 
porządkowych, koszty  zorganizowania, zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji placu budowy, oznakowania i zabezpieczenia 
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty 
ubezpieczenia, dojazdu, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót i przeprowadzeniem prób i badań technicznych oraz koszty 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót, oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z realizacją niniejszego zamówienia (danej części 
zamówienia). 

6. Cena brutto winna zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 
końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Przy ocenie ofert uwzględniana będzie cena brutto oferty. 
9. Ewentualne uwagi do przedmiaru robót należy zgłaszać 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Cena ofertowa 
winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone 
Wykonawcom w związku z ich zapytaniami. 

10. Cena oferty określona przez Wykonawcę jest stała w okresie realizacji 
umowy i nie będzie podlegała zmianom ani waloryzacji. Ryzyko 
ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, 
stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż 
nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, 
chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru i kosztu prac. 

11. Kosztorys ofertowy, dostarcza wyłącznie Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
Termin ten, zostanie określony w wezwaniu do zawarcia umowy.  

12. Przedstawiony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy będzie 
ewentualnie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia jak 
również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych 
robót, w przypadku odstąpienia od umowy lub  w sytuacji 
ograniczenia zakresu robót (roboty zaniechane). 

13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone 
zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia 

15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w 
walucie PLN. 

16. 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. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

25 Opis kryteriów, 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
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którymi 
zamawiający 
będzie się 
kierował przy 
wyborze oferty, 
wraz z podaniem 
znaczenia tych 
kryteriów i 
sposobu oceny 
ofert 
 

stosować będzie następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części 
zamówienia osobno: 
 
Cena  – 60 % = 60 pkt 
Gwarancja  – 40%   =            40 pkt 
 
 
Kryterium „Cena”: 
 

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia (danej części zamówienia), 
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

3. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:   
 
   C min 
  C = --------------- x  100 pkt x 60 % 
   C ofer. 
gdzie: 
C –  wartość punktowa oferty za oferowaną cenę brutto  
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert (nieodrzuconych), 
C ofer. – cena rozpatrywanej oferty  
 
 
Kryterium „Gwarancja”: 
 

4. Gwarancja obejmuje cały przedmiot wykonanych prac (w ramach 
danej części zamówienia), w tym m.in. stolarkę. 

5. Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie okresu 
gwarancji podanego przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 
 
   G ofer. 
  G = --------------- x 100 pkt x 40% 
   G max. 
 
gdzie: 
G –  wartość punktowa oferty za oferowany okres gwarancji, 
G  ofer. –  okres gwarancji rozpatrywanej oferty 
G max –  najdłuższy okres gwarancji spośród rozpatrywanych ofert 
(nieodrzuconych) 
 
Uwaga ! – minimalny okres gwarancji jakim musi być objęty 
przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż  24 m-ce. 
Maksymalny okres gwarancji jaki zostanie punktowany przez 
Zamawiającego przy ocenie ofert wg powyższego kryterium, 
wynosi 48 m-cy. Oferty z okresem gwarancji 48 m-cy i dłuższym 
otrzymają maksymalną liczbę punktów.  
 

6. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie określi okresu gwarancji, 
to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 
24 miesięcy. 
 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni 
wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie 
największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów 
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem: 
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P = C + G 
 
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium 
„Cena” 
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium 
„Gwarancja” 
 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać 
najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a 
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię 
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach 
odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 
5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4)  unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, 
o której mowa powyżej, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 
dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 
niewystarczające. 

11. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 9 powyżej, 
na stronie internetowej. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

14. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej 
przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

26 Udzielenie 
zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy – na daną część 
zamówienia, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania 
zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie 
internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 
ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
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ust. 1 ustawy Pzp. 
 

27 Informacje o 
formalnościach, 
jakie powinny 
zostać 
dopełnione po 
wyborze oferty w 
celu zawarcia 
umowy w 
sprawie 
zamówienia 
publicznego 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 
terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający 
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  . 

3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w 
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 
Pzp. 
 

28 Wymagania 
dotyczące 
zabezpieczenia 
należytego 
wykonania 
umowy 
 

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

29 Istotne dla stron 
postanowienia, 
które zostaną 
wprowadzone do 
treści zawieranej 
umowy w 
sprawie 
zamówienia 
publicznego, 
ogólne warunki 
umowy albo 
wzór umowy, 
jeżeli 
zamawiający 
wymaga od 
wykonawcy, aby 
zawarł z nim 
umowę w 
sprawie 
zamówienia 
publicznego na 
takich warunkach 
 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.  
 

30 Zmiana umowy  1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian 
opisano w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ, przy 
czym: 
a) Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w 
art. 144 ustawy Pzp.  
b) Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie 
określonym w art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, zgodnie z postanowieniami zał. nr 13 SIWZ – wzoru 
umowy. 
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31 Pouczenie o 
środkach ochrony 
prawnej 
przysługujących 
Wykonawcy w 
toku 
postępowania o 
udzielenie 
zamówienia 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

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 
Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

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

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

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
32 Pozostałe 

informacje  
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Załączniki do SIWZ stanowią integralną część SIWZ. 
3. 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 Zamawiający 

(szczegółowe dane podane w treści SIWZ). 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego opisanego SIWZ, 
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prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych 
przepisów; 

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. 

33 Załączniki Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr  Nazwa dokumentu / wzoru 

1 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych – dla 1 części zamówienia.  

2 Część rysunkowa (inwentaryzacja i architektura) – 

dla 1 części zamówienia 

3 Przedmiar robót – dla 1 części zamówienia 

4 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych – dla 2 części zamówienia 

5 Część rysunkowa (inwentaryzacja i architektura) – 
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dla 2 części zamówienia 

6 Przedmiar robót – dla 2 części zamówienia 

7 Formularz ofertowy 

8 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

9 Wykaz robót  

10 Wykaz osób 

11 Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

zasobów 

12 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

13 Projekt umowy 
 

   

   

Zator, dnia 17.10. 2018 r.      Zatwierdzono:  

                                                                 

 


