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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 

Numer postępowania:  
ZP/PN/2312/18/2632/2019 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13 

 
 
 
 
 
 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu: 
- ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 3-12-2019, numer ogłoszenia: 602812.-N-2019,  
- zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne 
- zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy  

ul. Wojska Polskiego 1) 
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Z A T W I E R D Z A M: 
mgr inż. Bohdan Niemirycz –Kanclerz PWSZ w Elblągu 
 
....................................................... 
 (podpis) 
 
data zatwierdzenia: 3-12-2019 r. 
 

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (PWSZ w Elblągu) 

Adres Zamawiającego: Wojska Polskiego 1  
 82-300 Elbląg 
 woj. warmińsko- mazurskie 
 REGON 170711628 NIP 578-24-90-793 
 strona internetowa: www.pwsz.elblag.pl     
 e – mail:    pwsz@pwsz.elblag.pl 
 tel.:   55 6290505   fax.:  55 6290510 
 godziny pracy: 7:00- 15:00 od poniedziałku do piątku. 
 
Adres do korespondencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
 Dział Zamówień Publicznych 

 Wojska Polskiego 1, pok. 216 / 215 
 82-300 Elbląg  
 e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl 
 tel.:   55 6290553 fax.:  55 6290552 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. 
zm.), 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ wraz z załącznikami do niej, 
wymienionymi w rozdziale XIX SIWZ oraz zgodnie z ustawą PZP.  

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

5. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej jest mowa o: 
a) ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), 
b) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2019.1145 z późn. zm.),  
c) Prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) 
d) ustawie o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 z późn. zm) 
e) Kodeksie pracy- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 

2019.1040 z późn. zm.) 
f) ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 z późn. zm.) 
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g) cenie – należy przez to 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.2019.178 z późn. zm.) 

h) ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. 2019. 700 z późn. zm.) 

i) Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów- należy przez to rozumieć 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.2016.1126) 

j) ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zm.), 

k) ustawa o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.) 

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje art. 24aa ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13. 

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

4. Zakres zamówienia 
1) Zakres zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 

przy ul. Wspólnej 11-13, w szczególności: 
a) roboty sanitarne:  

- demontaż istniejących węży hydrantowych, hydrantów wraz ze skrzynkami hydrantowymi wnękowymi – 
20 szt., 

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej – hydrantowej, 
- montaż zaworów hydrantowych – 26 szt., 
- montaż szafek hydrantowych naściennych z wężem l_30mb fi 25 mm – 13 szt., 
- montaż szafek hydrantowych wnękowych z wężem l_30mb fi 25 mm – 13 szt., 
- wykonanie izolacji rur, montaż filtrów i zaworów itp.  
- wykonanie prób ciśnieniowych instalacji hydrantowej, 

b) roboty budowlane i towarzyszące: 
- wykucie wnęk w ścianach pod montaż nowych, 
- zamurowanie bruzd i przebić, uzupełnienie tynków kat. iii, 
- uzupełnienie malowania ścian farbą emulsyjną, 
- uzupełnienie okładzin z płyt gipsowych dekoracyjnych i wypraw tynkarskich typu Gramplast 
- uzupełnienie płytek glazury ściennej i terakoty posadzkowej. 

2) Szczegółowy zakres zamówienia określony w: 
a) dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w tym: 

- ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

- ZAŁĄCZNIK Nr 1b do SIWZ- Przedmiar robót. 
Powyższa dokumentacja opracowana została przez EF-LINE Biuro Obsługi Projektów Ewelina Fiedor z 
siedzibą przy ul. Jasna 1C, 82-335 Jegłownik,  w czerwcu 2019 roku. 

b) projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ.  
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3) Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie wymienionym w pkt. 2) 
uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i 
wzajemnie wyjaśniające się. Przedmiar robót należy traktować, jako materiał pomocniczy. Koszty wprowadzenia 
zmiany do dokumentacji oraz ryzyko prawidłowości ustalenia wszystkich kosztów wykonania przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca.  

4) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek 
zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością 
Zamawiającego pozostawione na czas robót. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ww. mienie 
Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.  

5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do 
użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane produkty spełniają wymagane prawem 
przepisy i normy. W|w dokumenty należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego. 

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane przez okres 
minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad 
okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 
ujawnionych wad. 

7) Na wszelkie zainstalowane produkty okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy jest okresowi 
gwarancji udzielonej przez producenta tych produktów. 

8) Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji wskazanej w punkcie 2) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP należy 
uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
lub rozwiązań równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione dokumentacji 
w ZAŁĄCZNIKACH Nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż materiały te i 
rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Podane w 
dokumentacji nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku 
materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie 
zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od 
materiałów, jakie zostały przyjęte w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

9) Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy 
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań, jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt 
budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że 
dobrane rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnią wymagania 
podstawowe, takie jak:  
a) bezpieczeństwo konstrukcji,  
b) bezpieczeństwo pożarowe,  
c) bezpieczeństwo użytkowania,  
d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia  
z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami przedmiotowego postępowania 
opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i normami, w Prawie budowlanym oraz ogólnie przyjętą 
wiedzą w tym zakresie, przy zachowaniu przepisów BiHP oraz maksymalnym ograniczeniu uciążliwości 
prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.  

11) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w Prawie 
budowlanym oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 z późn. zm.). 
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12) Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną posesji i w obiekcie Zamawiającego przy  
ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (tel. 55 629 05 66, 
Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego). 

5. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono dialogu technicznego.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt. 6 ustawy 
PZP. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Informacja o podwykonawcach: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2) Wykonawca wskaże wówczas część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
poda firmę (nazwę) podwykonawcy w składanej ofercie, w tym w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2) i /lub 
w pozostałych dokumentach/oświadczeniach, stanowiących jej integralną część. 

3) Ponad to Wykonawca wskaże procentowo część zamówienia lub wartość zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

4) 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 roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 
dot. podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

5) Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia Podwykonawcy określa rozdział VI SIWZ. 

6) Pozostałe warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określa Projekt umowy (ZAŁĄCZNIK 
Nr 8). 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych  
z kluczową częścią zamówienia na roboty budowlane. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 
PZP). 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie 
z art. 29 ust. 3a ustawy PZP osób wykonujących czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy tj. 
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - 
do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  

a) Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia tj. osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane w zakresie prac sanitarnych, 
wykończeniowych itp., określonych w dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIKU Nr 1.  

b) Okres zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących umowę na podstawie umowy o 
pracę winien obejmować cały okres realizacji zamówienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 7 z 27 

umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie wykonane w terminie do 90 dni licząc od daty przekazania terenu robót.  

2. Miejsce wykonania zamówienia Dom Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
przy ulicy Wspólnej 11-13. 
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V. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) ustawy PZP 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku udziału w 
postępowaniu. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku udziału w 
postępowaniu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
• Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za tożsame zamówienie Zamawiający uzna 
wybudowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w ramach jednego kontraktu. 

• Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie 
realizacji zamówienia co najmniej:  
- Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej tj. 1 (jedną) osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 

- Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Uwagi: 
- Zamawiający zezwala na łączenie funkcji inspektorów w przypadku, gdy ta sama osoba 

posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 
- Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 

maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.).mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb 
samorządu zawodowego. 

- Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w 
państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu 
właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego 
w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( t.j. 
Dz.U.2018.2272). 

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

3. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie z innym Wykonawcą. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy PZP 
(składających ofertę wspólną, np. w ramach konsorcjum) każdy z warunków, o których mowa  
w rozdziale V SIWZ: 

1) ust. 1 pkt. 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  
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2) ust. 1 pkt. 2) winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Do 
uznania spełnienia warunku nie wystarczy, jeżeli każdy z Wykonawców będzie spełniał przedmiotowy 
warunek częściowo. Przy czym ust.1.pkt 2) lit. c) tiret 1 Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości 
kontraktów celem wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. wymagane jest aby minimum jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazał realizację minimum jednego 
zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia określa rozdział VI SIWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w ust. 1 pkt. 2) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na podstawie art. 
22a ustawy PZP i na zasadach tam określonych). 

5. Zamawiający informuje, że przez pojęcie „stosowna sytuacja” rozumie następujące warunki: 

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

2) 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. 12) – 23) ustawy PZP. 

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

4) 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. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania dokumentów przez Wykonawcę, który polega na 
zasobach innych podmiotów określa rozdział VI SIWZ. 

 

VI.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 
stanowiącego ZAŁ ĄCZNIK Nr 3 – 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
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zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia.  

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu 
wykazania wobec Podwykonawców braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza w oświadczeniu informacje o podwykonawcach. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia 
albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369), według wzoru stanowiącego ZAŁ ĄCZNIK Nr 5  do 
SIWZ. 

a) Wraz ze złożeniem w|w oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający uzna, 
że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w przedmiotowym zakresie 
jest wystarczające. 

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 25 
ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP ), na wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie następujące 
dokumenty:  

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

a) Wykaz robót winien zawierać: rodzaj robót, wartości robót, daty wykonania, miejsce wykonania,  
nazwy podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. 

b) Do Wykazu należy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone według wzoru 
stanowiącego ZAŁ ĄCZNIK Nr 6 do SIWZ.   

c) Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego ZAŁ ĄCZNIK 
Nr 7 do SIWZ. 

4. Warunki szczegółowe dot. składanych dokumentów 

1) dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

c) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika 
z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo może być wystawione jednorazowo do danego 
postępowania, musi zawierać datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na jaki zostało 
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wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego 
Wykonawcy z wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

e) Zamawiający zastrzega, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia.  

2) dot. korzystania z zasobów innych podmiotów (art. 22a ustawy PZP) 

Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawi zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Dokument ten ma umożliwi ć Zamawiającemu ocenę, czy stosunek łączący Wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów i określać: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3) dot. Podwykonawców 

a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy.  

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

4) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane 
muszą być w oryginale. 

5) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa niniejszym rozdziale inne niż oświadczenia, o których 
mowa w pkt. 6 muszą być składane w oryginale lub oświadczenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

6) Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale mogą być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę 
(osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania. 

7) 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 lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. 

8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej  

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski.  
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10) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, o ile są wymagane przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu. 

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

12) W przypadku, gdy Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 bez wezwania 
Zamawiającego, tj. już na etapie złożenia oferty- samodzielnie, a dokumenty te będą niekompletne lub 
będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu w trybie z art. 26 
ust. 3 ustawy PZP. 

13) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

14) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

15) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 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 oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 

16) Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

17) Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy PZP Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, 
jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 z późn. zm.). Zamawiający wymaga wskazania przez 
Wykonawcę tego faktu w Formularzu oferty. 

18) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
zamówienie było wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o 
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

19) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy  nie wykażą 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za 
odrzuconą. 

20) W zakresie nieuregulowanym w 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.2016.1126). 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A 
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TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z  
WYKONAWCAMI 

1. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od chwili zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami w tym oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, informacje o braku przynależności do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa. 

4. Wszelka korespondencja, tj. oświadczenia inne niż określone w rozdziale VI niniejszej SIWZ, wnioski, 
zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 
elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną na adres: zp@pwsz.elblag.pl z zastrzeżeniem, że Zamawiający 
pracuje w godzinach 700- 1500. Każda ze stron na prośbę drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji, o której mowa powyżej również: 
• pisemnie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 

82-300 Elbląg 
• faksem na numer:  055 629-05-10 lub 055 629 05 52. 

6. Korespondencja przekazywana do Zamawiającego winna być oznaczona co do zawartości (tytuł 
postępowania, numer postępowania, np. „Zapytanie do SIWZ w postępowaniu: ...., numer: ....). Za 
nieprawidłowe oznaczenie skutkujące niemożnością zidentyfikowania dokumentu lub jego nadawcy 
Zamawiający nie odpowiada. 

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

8. 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. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.pwsz.elblag.pl w zakładce 
Zamówienia publiczne, na której udostępnił SIWZ. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której 
udostępnił SIWZ. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej. 

14. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest 
do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie 
informacje dotyczące postępowania np.: 
a) wyjaśnienia  i zmiany treści SIWZ, 
b) przedłużenia terminu składania ofert, 
c) informacje o wyniku postępowania. 
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15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

16. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest kierownik Działu Zamówień Publicznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu– p. Renata Olszewska, w godzinach 7:00 – 15:00,  pokój 
Nr 215-216, 
Telefon: 055 629-05-53, faks: 055 629-05-10, 

 e-mail: zp@pwsz.elblag.pl. 

17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 8 000,00 PLN (słownie: osiem 
tysięcy złotych 00/100). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach 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. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego: 

Santander Bank Polska SA 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 
      z dopiskiem: wadium – postępowanie nr ZP/PN/2312/18/2632/2019 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium  
w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, innych niż pieniądz, zaleca się złożyć je  
w formie oryginału w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 
poza składaną ofertą, osobno. 

7. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno 
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wadium musi obejmować 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
działań lub zaniechań każdego z nich. 

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

10. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy PZP.  

11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 
pisemnie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 15 z 27 

12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 

a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 
ust, 4a ustawy PZP, 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano, 

c) na wniosek Wykonawcy, jeśli Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 

IX.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

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 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. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony  
w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz oferty (ZAŁ ĄCZNIK Nr 2) zawierający w szczególności łączną cenę oferty 
brutto, oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 
akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację o 
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ewentualnych podwykonawcach, w tym część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy;  

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 

3) pozostałe dokumenty, niewymienione w rozdziale VI w tym: np. 

a) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa, jeżeli osoba (osoby) 
podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa 
na podstawie pełnomocnictwa, 

b) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 

c) itp. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
(pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do 
Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą (-e) 
stosowne pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) 
reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentowania. 

6. Poprawki na dokumentach muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności 
gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika. 

7. Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  
z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

8. Zamawiający zaleca, aby dokumenty określone w SIWZ, których treść Zamawiający przekazuje w 
załącznikach do SIWZ były przez Wykonawcę wypełnione na wzorach Zamawiającego. 

9. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, komputerowo, na maszynie do pisania, pismem 
maszynowym lub ręcznym, lub inną trwałą i czytelną techniką.   

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i uzupełnień przed 
upływem terminu składania ofert. 

1) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana 
oferta odpowiednio oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, a w szczególności winna być złożona przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.  

2) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte w trakcie sesji otwarcia ofert oraz zostaną 
dołączone do oferty.  

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia/ oświadczenia z wyraźnym zaznaczeniem „WYCOFANIE 
OFERTY” w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno 
zawierać w szczególności nazwę (tytuł) i numer postępowania, nazwę i adres Wykonawcy i powinno 
być złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Oferta 
Wykonawcy, który poprawnie złoży oświadczenie o wycofaniu oferty zostanie niezwłocznie zwrócona 
do Wykonawcy.  
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11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) składają oni jeden egzemplarz oferty. 

2) w Formularzu oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ”  należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

3) Pozostałe warunki składania oferty i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia określa rozdział VI.  

12. Informacja dot. jawności postępowania: 

1) zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy 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.2019.1010 t.j.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. (np. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 
celu zachowania ich poufności).Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy PZP. 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  16  kwietnia  
1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać 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. 

4) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ich odtajnieniem. 

5) W przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 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. 

13. Zaleca się, aby strony dokumentów stanowiących całą ofertę były ponumerowane oraz trwale złączone w 
sposób gwarantujący kompletność oferty. 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 
ZAMAWIAJĄCY:   

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBL ĄGU 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 

82-300 ELBLĄG 
 
WYKONAWCA:  
<NAZWA I ADRES> 
  
OFERTA W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   

NUMER: ZP/PN/2312/18/2632/2019 
 
NA:  

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2  Państwowej Wyższej Szkoły 
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Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 
<DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 

15. Koperta z ofertą powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

16. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
PZP). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów Projektu umowy po terminie 
otwarcia ofert.  

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

 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg 

pokój 18 (kancelaria ogólna). 

2. Termin składania ofert: 18 grudnia 2019 r., godz. 1100.  

3. Za datę (i godzinę) złożenia oferty przyjmuje się datę (i godzinę) jej dostarczenia do Zamawiającego, a 
nie termin wysłania oferty (dotyczy ofert złożonych drogą pocztową, kurierską). 

4. Oferta złożona po terminie, o którym mowa w ust. 2 zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

5. Miejsce otwarcia ofert: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg 

pokój 215 (II piętro) 

6. Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2019 r., godz. 1115.  

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, oraz kryteriów oceny ofert. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty  sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego ZAŁ ĄCZNIK Nr 2 do SIWZ  łącznej ceny oferty brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cenę oferty Wykonawca określi na podstawie informacji wyspecyfikowanych w SIWZ i jej załącznikach.  

3. Przez pojęcie „cena” 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. 

4. Cena oferty służyć będzie dla porównania, badania ofert i stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie 
Wykonawcy.  

5. Łączna cena oferty brutto musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, 
uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
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Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, 
który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Jeżeli Wykonawca 
stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu, musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty. 

6. Cena oferty brutto musi zawierać m.in. koszt: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania 
placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, 
organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), 
koszty wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich 
zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawienia 
i czasu pracy rusztowań zewnętrznych, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, jak również 
wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.  

7. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny oferty wyłącznie w sytuacjach wymienionych w Projekcie  
umowy stanowiącym ZAŁ ĄCZNIK Nr 8 do SIWZ.   

8. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji przedmiotu 
zamówienia ponad ceny określone w Formularzu oferty.  

9. Cena brutto zawierać będzie podatek VAT. 

10. Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia winne być 
rozliczone w oparciu o obowiązującą stawkę podatku VAT wynikaj ącą z art. 41 ust. 12. ustawy o 
podatku od towarów i usług - tj.8%.  

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując w Formularzu oferty stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nazwę 
(rodzaj) towaru / usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

W związku z powyższym Wykonawca jako cenę oferty brutto podaje cenę bez podatku od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający.  

12. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN.  

13. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza.  

 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU 
OCENY OFERT 

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

1) Cena oferty (brutto) - XC:  

a) Cena oferty z podatkiem VAT za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny się składać 
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.  

b) Ocena punktowa w kryterium Cena oferty dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto 
wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ) i przeliczona 
według wzoru opisanego w tabeli poniżej. 

2) Termin realizacji robót – XT 

a) Termin realizacji robót , w tym termin: wykonania robót przygotowawczych, montażowych oraz 
zgłoszenie do odbioru końcowego.  
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b) Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji robót nie może być dłuższy od terminu 
wymaganego w rozdziale IV ust. 1 SIWZ. 

c) Ocena punktowa w kryterium Termin realizacji robót  dokonana zostanie na podstawie terminu 
realizacji wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ) 
wyrażonego w liczbie dni i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli poniżej.  

d) UWAGA:  W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnej wartości w 
odniesieniu do przedmiotowego kryterium Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin 
realizacji zgodny z  terminem określonym w rozdziale IV ust. 1 SIWZ, a tym samym przyzna 0 
punktów w przedmiotowym kryterium oceny.  

3) Okres gwarancji – XG 

a) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. 

b) Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na zrealizowane roboty budowlane nie może być 
krótszy od okresu gwarancji wymaganego w rozdziale III ust. 4 pkt. 6) SIWZ, przy czym 
maksymalna oceniana wartość okresu gwarancji będzie wynosić 60 miesięcy. 

c) Ocena punktowa w kryterium Okres gwarancji dokonana zostanie na podstawie terminu realizacji 
wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ) wyrażonego w 
liczbie miesięcy i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli poniżej.  

d) UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnej wartości w 
odniesieniu do przedmiotowego kryterium Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres 
gwarancji określony w rozdziale III ust. 4 pkt. 5) SIWZ, a tym samym przyzna 0 punktów w 
przedmiotowym kryterium oceny. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

3. Maksymalna suma liczby punktów w powyższych kryteriach wynosi 100 pkt.(100%). 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  

6. Jeżeli nie można 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  

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie. 

Kryterium 
Waga 

kryterium 

Maksymalna 
liczba 

punktów[pkt.] 
Sposób obliczenia 

Cena oferty (brutto) 60 % 60 
XC = cena oferty  (brutto) najniższej / cena 
oferty (brutto) badanej x 60 pkt.  

Termin realizacji robót  20 % 20 
XT= najkrótszy termin realizacji robót / termin 
realizacji robót badanej oferty x 20 pkt.  

Okres gwarancji 20% 20 
XG = okres gwarancji badanej oferty / 
najdłuższy okres gwarancji x 20 pkt. 

Razem 100 % 100 X = XC + XT + XG 
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9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem rozdziału XII ust. 9 SIWZ i rozdziału XIII ust. 11, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny na zasadach określonych w art. 90 ustawy PZP. 

11. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

12. Zamawiający informuje 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 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 
12 pkt. 1), 4) na stronie internetowej www.pwsz.elblag.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie (tablica informacyjna na II piętrze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1). 

 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. chyba, że 
zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a i/lub pkt. 3 ustawy PZP. Termin ten może 
ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania na podstawie art. 183 ustawy PZP przez któregokolwiek z 
Wykonawców 

2. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawcę, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień SIWZ.  

3. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawców złożona jako oferta wspólna Zamawiający 
zastrzega, możliwość wezwania tych Wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę między 
nimi, związaną ze wspólnym ubieganiem się o niniejsze zamówienie publiczne. 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 
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(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

6. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego 
w zależności od ustaleń dokonanych przez strony. 

7. 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.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia 
umowy.   

9. 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 ust. 1 ustawy PZP 

 

XV.  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, przy zachowaniu przepisów BiHP oraz 
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.  

2. Zamawiający przekazuje Projekt umowy stanowiący ZAŁ ĄCZNIK Nr 8 do SIWZ , według którego będzie 
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego niniejszego postępowania. 

3. Zamawiający dopuszcza aby umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta zgodnie  
z wzorem umowy przedstawionym przez Wykonawcę pod warunkiem, że zapisy we wzorze umowy 
przedstawionym przez Wykonawcę nie będą kolidować z postanowieniami niniejszej SIWZ i zapisami 
zawartymi w Projekcie umowy. 

4. Zgodnie z art. 139 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 
a) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót. 
b) polisę lub inny dokument ubezpieczenia (łącznie z dokumentem poświadczającym opłacenie składki) 

potwierdzający okres ubezpieczenia co najmniej na dzień podpisania umowy -  wskazujący, że posiada 
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on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) dla 
celów realizacji umowy na kwotę, co najmniej równą kwocie zaoferowanej z tytułu realizacji 
zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia na powyższych 
warunkach przez cały okres realizacji zamówienia na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest 
przedkładać Zamawiającemu kopię przedłużonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wraz z 
dowodem opłacenia składek. Jeżeli składka z tytułu polisy lub inny dokument ubezpieczenia jest płatna 
w formie ratalnej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty 
kolejnej raty składki i załączyć kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu jej płatności.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

9. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, za zgodą obu 
stron, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania z przyczyn, z powodu których 
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót w wyniku udzielenia zamówień 
dodatkowych lub powtarzających się, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 

3) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, 
PIP itp., 

4) konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, 
których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 
użytkowego, 

5) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
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oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

6) Zmiana wynagrodzenia: 
a) w wyniku zmian obowiązujących przepisów tj. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i 

usług,  
b) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze 

stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, 
7) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 
8) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 

wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 
samodzielnie, 

9) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków 
jako podwykonawca pierwotny, 

10) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

11) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 
wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 
samodzielnie, 

12) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
13) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 
rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 
faktycznego, 

15) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 
wynagrodzenia ani jego części. 

10. Zamawiający rozumie przez określenie: 

1) „siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a 
które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności: 
a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga; 
b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 
c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych 
oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 
składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 
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2) ,,warunki atmosferyczne – zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, 
gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci 
śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi realizację zamówienia 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ustępem zastosowanie znajdują przepisy ustawy PZP regulujące 
możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy np. 
zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy na urządzenia o parametrach nie gorszych niż 
oferowany za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji 
(po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

12. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy 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 ustawy PZP.  

3. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy PZP.  

 

XVIII.  INNE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej  

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

3. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy PZP. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych   
z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.  

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

5. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych 

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

Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl, tel.:  
55 6290553: 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. 
Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg jest Pan Andrzej Stojek, iod@pwsz.elblag.pl ,tel.55 629-07-
54 

c) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym dane 
dotyczące tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego 
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie/wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i 
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potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

d) odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawa PZP;   

e) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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, 

- umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, 
 w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później: 
f) obowiązek podania przez osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia danych 

osobowych bezpośrednio dotyczących tych osób 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;   

g) w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

h) osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadają: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób ; 
- 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 osoby 

biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznają, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy RODO; 

a) osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przysługuje: 
- 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 tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany 
w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

3) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

4) W związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego może dochodzić do przetwarzania 
danych osobowych kontrahentów, absolwentów, pracowników, studentów Zamawiającego, co do których 
Zamawiającemu przysługuje status administratora danych.  

5) Zamawiający może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca spełni co najmniej te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
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6) Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia, w którym 
określone zostaną zakres, cel oraz warunki przetwarzania danych osobowych 
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Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 
Załącznik Nr 1b Przedmiar robót  
Załącznik nr 2 Formularz Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
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