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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
1.1. Zamawiającym jest: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy
1.2. Adres: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
1.3. Tel./fax: tel.: 328 00 09, fax.: 328 00 24
1.4. Adres strony internetowej: www.myslecinek.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 i nast. uPzp.
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP.
2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy uPzp oraz Kodeksu
Cywilnego.
2.4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp.
( tzw. Procedura odwrócona).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace projektowe w zakresie zgodnym z PFU,
polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
Myślęcinek (dalej LPKiW) o „Kompleks wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych", Zlecone zadanie
polega na sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie
projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, a także specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów. Zadanie nr 1 -Prace
przygotowawcze, projektowe: 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;2) Opracowanie
koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej budynków oraz wybiegów;3) Sporządzenie projektu
budowlanego budynków oraz wybiegów oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;4) Uzyskanie, na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiającego projektów budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowę; 5) Opracowanie kompletu
projektów wykonawczych wszystkich branż; Zadanie nr 2 Budowa wolnostojącego,
dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej ok 400m2 zgodnie z
koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Obsługę
geotechniczną i geodezyjną;2) Wykonanie całości robót budowlano-montażowych wraz z drogami,
sieciami i przyłączami, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanymi przez
Zamawiającego projektami; 3) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 4)
Sprawowanie nadzoru autorskiego; 5) Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 6)
Rozbiórkę istniejącego budynku w technologii kontenerowej. Z uwagi na ciągłość funkcjonowania
ZOO i jego obsady pracowniczej, rozbiórka starego budynku jest możliwa dopiero po oddaniu w
użytkowanie nowego budynku. Zadanie nr 3 Budowa „Kompleksu wybiegów dla zwierząt
okołobiegunowych” o powierzchni inwestycyjnej ok. 13.000m2 zgodnie z koncepcją, projektem
budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Przygotowanie terenu do prac
budowlanych (m.in. niwelacja, roboty ziemne i transportowe wraz z opłatami wysypiskowymi, opłaty
za korzystanie ze środowiska); 2) Ukształtowanie terenu i zieleń (wybiegi zewnętrzne); 3) Ogrodzenie
terenu, bramy wjazdowe i wejścia;4) Obiekty małej architektury; 5) Nawierzchnie chodników i drogi
wewnętrzne 6) Oświetlenie i monitoring terenu; 7) Sieci zewnętrzne.
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Roboty i prace projektowe w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w:1)PFU 3) Wzór
umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości
materiałów/urządzeń/rozwiązań,
a
Zamawiający
dopuszcza
zastosowanie
materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują
zastosowane nazwy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w pkt.13 SIWZ.
3.2.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000-6 Przygotowanie
przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie
robót budowlanych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne, 45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów
i kolei podziemnej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków, 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania
oraz instalacji elektrycznych, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego, 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233140-2 Roboty
drogowe, 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 45311000-0 Roboty w zakresie
okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne, 35121700-5 Systemy alarmowe, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania, 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 UPZP,
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co objęte zamówieniem
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podstawowym, zgodnie z przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Informacje dotyczące wykonania zamówienia przez podwykonawców:
8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 36a ust.2 pkt. 1 UPZP.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym, a
następnie w umowie.
8.3. Zgodnie z art. 474 KC, Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za
działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji robót budowlanych i prac projektowych, nie później niż do dnia 31.12.2019 r.
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, a także
którzy wykażą spełnianie warunków, określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1
pkt. 2, w oparciu o art.22 ust. 1b UPZP:
10.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
10.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż
10.000.000,00 - (słownie: dziesięć_milionów_złotych 00/100) PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu,
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inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w
art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy
Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.3. zdolność techniczna lub zawodowa

1) zdolność techniczna:
1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2

UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wykaz
wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8a, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Wykonawca musi wykazać:
a)dla robót budowlanych: wykonanie co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego (baseny,
akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt
gospodarczych, o wartości za min. 3.000.000,00 zł brutto,
oraz
b) dla robót budowlanych: minimum jedno zamówienie polegające na wybudowaniu linii kablowej SN i
stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej mocy 250kVA, o wartości za min. 200.000,00 zł
brutto.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2
UPZP wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
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rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wykaz, zał. nr 8b, na wezwanie), oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wykonawca musi wykazać:
- dla prac projektowych: wykonanie co najmniej 1 projektu, o wartości min. 300.000,00 zł brutto dla
obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach
zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP.
§14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) zdolność zawodowa:
1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2
UPZP wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
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ograniczeń (lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych), który wykonał, w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej:
- trzy projekty budowy lub przebudowy linii kablowej SN,
- trzy projekty budowy stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej 250kVA,
- sześć projektów budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (zwierające co najmniej
projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych),
oraz
b) instalacje sanitarne:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów
dotyczących projektów technologicznych uzdatniania wody dla zbiorników wodnych o powierzchni
lustra wody nie mniejszej niż 500 m2,
oraz
c) architektura:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów w
inwestycjach związanych z ekspozycją zwierząt egzotycznych (tj nie hodowli rolnych) oraz min.
jednego projektu przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra
wody min 500m2,
oraz
d) konstrukcja:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów
budowlanych i wykonawczych przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o
pow. lustra wody min 500m2 oraz obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 5 000 m2.
Warunku jw. w ppkt. a)-d) łącznie.
Zamawiający pod pojęciem obiekt użyteczności publicznej, o którym mowa w niniejszej SIWZ rozumie
zgodnie z § 3.pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj.
budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
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wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający pod pojęciami - budowa i przebudowa, o których mowa powyżej rozumie zgodnie z
definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze
zm.)
Na potwierdzenie uzupełniony wykaz zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 UPZP, w tym art. 24. ust. 5 UPZP.
11.1. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania,
na dzień składania ofert, spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 UPZP i braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 UPZP, a także nie
podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 UPZP, w następującym
zakresie:
11.1.1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, określonych w pkt. 10 SIWZ, a także że nie podlega wykluczeniu, wykonawca
zobowiązany jest złożyć przez dołączenie do oferty, następujące oświadczenia lub dokumenty,
zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp:
11.1.1.1. oświadczenie, o spełnieniu warunków udział w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b UPZP- zał. nr 3.
11.1.1.2. oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 1 UPZP-zał. nr 2.
11.1.1.3.Oświadczenia wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale.
11.1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
Zgodnie z § 14 ust. 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
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dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
11.2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu może,
zgodnie z art. 22a uPZP, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia § 14. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11.2.2.Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa pkt.11.2.1. siwz może zaistnieć
jedynie w przypadku, gdy:
a. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby na potrzeby realizacji zamówienia,
b. zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 upzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1
upzp,
c. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt 11.2.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
11.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawców na każdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP :
11.3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego- do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres
umocowania.,
11.3.2. każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w
pkt. 11.1.1.4.siwz,
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11.3.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPZP,
11.3.4. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
11.3.5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wykonawca na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy
z zamawiającym przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców,
11.3.6. wszelkie korespondencje oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych zgodnie z pełnomocnictwem.
11.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
(www.myslecinek.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
11.5. W związku z zastosowaniem tzw. Procedury odwróconej, wynikającej z art. 24aa uPZP,
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu ora spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
11.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszy niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25.ust.1
11.6.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
11.6.1.1.
1) Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 10.000.000,00
- (słownie: dziesięć_milionów_złotych 00/100) PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu,
inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w
art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
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W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy
Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11.6.1.2.
1) zdolność techniczna:
1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2

UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wykaz
wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8a, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Wykonawca musi wykazać:
a)dla robót budowlanych: wykonanie co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego (baseny,
akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt
gospodarczych, o wartości za min. 3.000.000,00 zł brutto,
oraz
b) dla robót budowlanych: minimum jedno zamówienie polegające na wybudowaniu linii kablowej SN i
stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej mocy 250kVA, o wartości za min. 200.000,00 zł
brutto.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2
UPZP wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wykaz, zał. nr 8b, na wezwanie), oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wykonawca musi wykazać:
- dla prac projektowych: wykonanie co najmniej 1 projektu, o wartości min. 300.000,00 zł brutto dla
obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach
zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP.
§14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) zdolność zawodowa:
1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2
UPZP wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń (lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych), który wykonał, w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej:
- trzy projekty budowy lub przebudowy linii kablowej SN
- trzy projekty budowy stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej 250kVA,
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- sześć projektów budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (zwierające co najmniej
projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych),
oraz
b) instalacje sanitarne:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów
dotyczących projektów technologicznych uzdatniania wody dla zbiorników wodnych o powierzchni
lustra wody nie mniejszej niż 500 m2,
oraz
c) architektura:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów w
inwestycjach związanych z ekspozycją zwierząt egzotycznych (tj nie hodowli rolnych) oraz min.
jednego projektu przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra
wody min 500m2,
oraz
d) konstrukcja:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia
posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów
budowlanych i wykonawczych przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o
pow. lustra wody min 500m2 oraz obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 5 000 m2.
Warunku jw. w ppkt. a)-d) łącznie.
Zamawiający pod pojęciem obiekt użyteczności publicznej, o którym mowa w niniejszej SIWZ rozumie
zgodnie z § 3.pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj.
budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
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budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający pod pojęciami - budowa i przebudowa, o których mowa powyżej rozumie zgodnie z
definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze
zm.)
Na potwierdzenie uzupełniony wykaz zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
11.6.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
11.6.2.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
11.7. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia
przewidziane w art.24 ust.5 pkt.1, które wskazane zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 11.6.2.1. siwz.
11.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 11.6.2.1. SIWZ, -składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkana ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa
w 11.8. siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. siwz,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp,
lub innych dokumentów są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia ofert wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie
lub dokumenty dotyczącego tego Wykonawcy lub może je uzyskać a pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
luty 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z §10
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz.
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1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, które są w
posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
11.12. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:
11.12.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
UPZP;
11.12.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
UPZP.
11.12.3. Zamawiający, na podstawie ar. 24 ust. 5 uPzp, przewiduje wykluczenia wykonawcy:
1)

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
11.12.4. Wykonawca ma obowiązek wykazać , że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
11.12.5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych, lub zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający , z zastrzeżeniem ust. 24aa UPZP, zbada czy nie zachodzą wobec innych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 UPZP oraz podstawy
wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 UPZP, które wskazane zostały przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
11.12.6. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ,w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229 z póź. zm.), złożyli odrębne
oferty podlegają wykluczeniu, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza
do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postepowaniu udzielenia zamówienia.
11.12.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 UPZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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
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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 zadania 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. Zgodnie z art. 24 ust. 9 UPZP Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
12. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP.
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29
ust. 4 i 6 UPZP.
Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami związanymi z zapisami
art. 29 ust. 5 UPZP.
13. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP.
13.1.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami
wynikającym z SIWZ, wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz.
1502, z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób na stanowiskach: kierownik budowy,
kierownik robót i projektant tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
zgodnie z ustawą Prawo budowalne. Funkcje te nie polegają na wykonywaniu pracy w
rozumieniu kodeksy pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami
procesu budowlanego i działają samodzielnie.
13.2.
Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w ppkt.1 polegać będzie
na:
a)w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób
zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności
przedmiotu zamówienia. W razie zaistnienia potrzeby ww. oświadczenie będzie podlegać
modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonywania
przedmiotowych czynności.
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania
przedłożenia:
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a) Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
wykonujących czynności zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę,
wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby,
b) Druków zawierających tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu
ubezpieczenia,
c) Umowa o prace zawierająca tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar
czasu pracy.
14.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja między Zamawiającym
i Wykonawcą może odbywać się pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
faksem (52 3280024) lub drogą elektroniczną (sekretariat@myslecinek.pl), z zastrzeżeniem punktów
poniższych.
2.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt. 11 SIWZ, przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 UPZP, uwzględniając pkt. 14.8. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.
Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny mieć formę skanu dokumentu podpisanego
przez osobę uprawnioną do reprezentacji, nie dotyczy to wniosków o wyjaśnienie treści siwz.
4.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego proszę posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ, tj. 8/UZP/PT/2017.
5.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
w formie pisemnej winny być składane na adres siedziby Zamawiającego:
Leśny Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674
Bydgoszcz
6.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38
uPzp.
7. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną.
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich
terminów, powyższe nie zwalnia Wykonawcy ze złożenia dokumentów jw. w formie pisemnej.
9.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1)
ws. formalno-prawnych:
Łukasz Rościszewski
- tel. 52/3280009 wew. 25
2)
ws. merytorycznych (dot. przedmiotu zamówienia):
Jarosław Wojciechowski
- tel. 52/3280009 wew. 30
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art.
23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych wymienionym w pełnomocnictwie.
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15. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. u. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844oraz z
2016r. poz. 147 i 615 ).
Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą może odbywać się pisemnie lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej faksem (52 3280024) lub drogą elektroniczną
(sekretariat@myslecinek.pl), zgodnie z pkt. 14 SIWZ.
16. Wymagania dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł brutto
(dziesięć_tysięcy_złotych 00/100).
2. Wadium wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3.gwarancja bankowa,
2.4. gwarancja ubezpieczeniowa,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.,
poz. 359 z późn. zm.).
3.Wadium w pieniądzach należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku 76 1440
1215 0000 0000 1625 2867 PKO Bank Polski z adnotacją „Wadium- „Zaprojektowanie i wykonanie
Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku”.
Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie w formie poręczenia lub gwarancji powinno być złożone w formie
zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres
związania ofertą.
5. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienia wadium.
6. Zwrot wadium następuje w trybie i na warunkach określonych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 upzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych postaw do jego
zatrzymania, określonych w art. 46 ust. 4a-5 upzp.

17.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 1 UPZP, przy czym bieg tego
terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.

Opis sposobu przygotowania ofert:
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18.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, a jej
treść winna odpowiadać treści SIWZ. Dla wszystkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają
tłumaczenia na język polski, w przypadku różnic interpretacyjnych zapisów dokumentu w oryginale i
tłumaczeniu, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim.
18.2 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w
SIWZ, w tym umowy za cenę wynikającą z załączonego PFU.
18.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń w jego imieniu. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowana przez osobę
uprawnioną.
18.4. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł
zmiany (nie dotyczy wypełnienia formularza oferty poprzez *skreślenie niepotrzebnych).
18.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza:
Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez osobę umocowaną
przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Zaleca się żeby,
podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację osoby
składającej podpis.
18.6. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 23. UPZP, to:
- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
- wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności
(art.99 § 2 K.C.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie
musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty, - oferta musi być podpisana w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
- w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców art. 23 upzp każdy z jej uczestników
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postepowaniupodobnie jak wykonawca składający ofertę samodzielnie.
18.7. Do oferty należy dołączyć – o ile dotyczy – Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez notariusza.
18.8. Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno
być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 UPZP .
18.9. Do oferty należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia określone w pkt. 11. SIWZ. Wymagane
dokumenty należy złożyć zgodnie z przepisem ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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18.9.1.Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy),
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach
określonych w art. 22a uPzp (o ile dotyczy). Przedmiot zobowiązania musi wskazywać:
1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. Sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
18.9.2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. jest niezgodna z uPzp,
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp.
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego do składania ofert,
6. Zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ar. 87 ust. 2 uPzp pkt. 3 uPzp,
8. Wykonawca nie wyraził zgody , o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp na przedłużenie terminu
związania ofertą,
9. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
10. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Wadium nie zostanie wniesione w terminie na podstawie 89 ust.1 pkt. 7b.
18.10.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego
przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum,
spółki cywilnej).
18.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane.
18.12. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
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162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr
201, poz. 1540, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3. ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.
18.13.Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania lub
innych osób.
18.14.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
18.15.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
UPZP (por. art. 8 ust. 3 UPZP).
18.16.Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona w
następujący sposób:
18.16.1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron.
18.16.2. każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer.
18.17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85- 674
Bydgoszcz, i oznaczonej: nazwą i adresem wykonawcy, nazwą zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku oraz napisem: Nie
otwierać przed dniem 22.01.2018r. godziną 12:00.
18.18. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może:
18.18.1. wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA,
18.18.2. wycofać swoją ofertę.
19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
19.1. Miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.
19.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018r. godzina 12:00.
19.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina).
19.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez
Wykonawcę drogą pocztową.
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19.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie
z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.
19.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 22.01.2018r. godzina 12:30
19.7. Miejsce otwarcia ofert: w świetlicy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp.
z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ.
19.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.myslecinek.pl) informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. nazwy, adresów wykonawców, który złożyli oferty w terminie,
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okres rękojmi i gwarancji.
20. Opis sposobu obliczenia ceny:
20.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę. Cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera
podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w PLN (złotych polskich) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915, z
2016 r. poz. 1823 z późn. zm.) o informowaniu o cenach towarów i usług, definicja ceny oznacza
cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę;
20.2. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a
w szczególności:
20.2.1. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
20.2.2. forma wynagrodzenia ryczałtowa,
20.2.3. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
20.2.4. odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane okresu gwarancji
jakości,
20.2.5. wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w załączonych do SIWZ:
PFU oraz wzorze umowy.
20.3. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zaleca wykonawcy wykonać
następujące czynności:
1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ , załącznikami do SIWZ, w tym wzorze
umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,
2) wyliczyć i przedstawić w formularzu ofertowym cenę ryczałtową wyrażoną w PLN (złotych polskich)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3) wyliczyć i przedstawić w formularzu ofertowym cenę ryczałtową
z uwzględnieniem
poszczególnych kosztów wykonania projektu i robót budowlanych, nadzoru autorskiego.
4) wyliczyć i przedstawić w formularzu ofertowym wartość netto dla poszczególnych elementów
zamówienia, którą stanowi sumę wartości brutto poszczególnych pozycji,
5) wyliczyć wartość podatku VAT od wartości zadania netto i przedstawić ją w formularzu oferty. Do
obliczenia wartości podatku należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT,
6) wyliczyć cenę oferty i przedstawić ją w formularzu „Oferty”, który jest załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Cenę oferty stanowi wartości robót netto i wartości podatku VAT.
20.4. Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztów.
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20.5.1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni, wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego
oraz warunki lokalne we własnym zakresie podczas wizji lokalnej, obowiązkowo wymaganej przed
złożeniem oferty w celu prawidłowej wyceny robót (Art. 9a. uPzp).
20.5.2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje,
które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe
ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo
ze wszystkimi założeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i
dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w
całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
20.5.3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji
Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię
elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp.
i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

20.6. Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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.
20.7. Wykonawca zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów, zobowiązany jest do wskazania na
formularzu ofertowym czy wybór oferty będzie prowadził u zamawiającego do powstania podatku
odwróconego tzn. obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do
ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towaru i usług, który
zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
21.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą, prowadzone będą w PLN.
22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
22.1. Ocenie podlegać będą oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
22.2. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
22.3. 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 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
22.4. Zamawiający dokonuje poprawek w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 UPZP – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach wymienionych w art. 89 UPZP.
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22.6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium wyboru:
Znaczenie:
Maksymalna liczba punktów:
I.
najniższa cena spośród ważnych nieodrzuconych ofert Wykonawców – C znaczenie-60%=60
pkt.
II.
okres rękojmi i gwarancji - ORiG znaczenie – 40%=40 pkt.
1 % = 1 pkt.
Liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca to 100 pkt.=100 %
Na liczbę punktów (LP) składa się C 60 % + ORiG 40 % = 100 %, zgodnie z kryteriami wyboru oferty.
22.7. Sposób oceny ofert:
1. Ocenie według kryterium przedstawionym w pkt.22.6 SIWZ zostaną poddane jedynie oferty
nieodrzucone, tj. ważne.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość
punktów obliczoną w następujący sposób:
I. Kryterium ceny – wskaźnik C – 60 % wagi
C = Najniższa cena spośród ważnych nieodrzuconych ofert Wykonawców
Cena ocenianej oferty

x 100 x 60% wagi

II. Kryterium okres rękojmi i gwarancji – wskaźnik ORiG - 40 % wagi
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie udzielonego przez Wykonawcę (w całości, bez
punktacji częściowej) okresu odpowiadającego z tytułu rękojmi i gwarancji. Wykonawca może
zaproponować 60, 72, 84, 96 miesięcy. W tym kryterium może otrzymać max. 40 pkt. Punktacja
będzie przyznawana w następujący sposób:
Okres rękojmi i gwarancji– 5 lat- 60 miesięcy - 10 pkt. = 10%
Okres rękojmi i gwarancji – 6 lat- 72 miesiące -20 pkt. = 20%
Okres rękojmi i gwarancji – 7 lat - 84 miesiące –30 pkt. = 30%
Okres rękojmi i gwarancji – 8 lat - 96 miesięcy - 40 pkt. = 40%
Wykonawca może zaoferować większą liczbę lat rękojmi i gwarancji niż 8 lat, jednak nie otrzyma
większej ilości punktów niż za okres 8 lat.
1 % = 1 pkt.
LP =C+ORiG= 100 pkt.
LP-liczba punktów badanej oferty
Okres gwarancji jest nierozłączny z okresem rękojmi, a także terminem zwrotu kwoty z tytułu
rękojmi za wady fizyczne równolegle z okresem gwarancji, w wysokości 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (LP).
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów
zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
22.8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
UPZP oraz SIWZ i została uznana, jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych - ważnych,
w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
22.9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczba punktów, sporządzona na
załączonym wzorze formularza ofertowego (Zał.nr 4), zawierająca cenę wynagrodzenia brutto (I
kryterium oceny) obliczonego na podstawie PFU, plus ilość punktów za okres rękojmi i gwarancji (II
kryterium oceny). Cena umowy za wykonanie pełnego zakresu zadania, zgodnie z ofertą
Wykonawcy będzie ostateczną zapłatą Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w
formularzu ofertowym.
22.10. Wybrany wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na równi z okresem
rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wykonanie projektu i robót budowlanych,
dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia na minimalny okres zaoferowany przez
Wykonawcę. Szczegółowe warunki i zaoferowany gwarancji określa dokument gwarancyjny
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji rozpocznie się od
następnego dnia, licząc od daty odbioru końcowego (Protokół Odbioru Końcowego) bez wad,
wtedy też zostanie podpisana karta gwarancyjna przez Wykonawcę. Karta gwarancyjna zgodnie z
załącznikiem Zamawiającego do SIWZ zostanie zaparafowana przez Wykonawcę w dniu podpisania
umowy i dołączona jako załącznik do umowy. W przypadku gdy producent zamontowanych przez
wykonawcę materiałów i urządzeń udziela gwarancji na okres dłuższy niż 8 lat, na te materiały
obowiązuje gwarancja producenta.
22.11. Sposób obliczenia ceny oferty:
1.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050, z
późn. zm.).

3.

Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty ceny (brutto) za: dokumentację
projektową, roboty budowlane, nadzór autorski i ich sumę która stanowi wartość oferty, podając
również kwotowo wartość samego podatku VAT.
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4. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub
stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający
będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów
porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi
przepisami podatkowymi.
23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.
24.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie z
zapisami art. 92 UPZP.
24.2. Wybrany Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu
się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się w
siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
24.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 25 SIWZ i dostarczyć Zamawiającemu,
potwierdzenie jego wniesienia.
24.4. Przed podpisaniem umowy grupa wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu zawartą między nimi umowę
( np. konsorcjum, spółka cywilna) w przypadku wyboru ich oferty wspólnej jako oferty
najkorzystniejszej.
24.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowy zawarte między Wykonawcą i
podwykonawcami w dniu podpisania umowy na zadanie zgodnie z ofertą.
24.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 UPZP.
25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 UPZP Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku
formach, określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.
25.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3.gwarancja bankowa,
4. gwarancja ubezpieczeniowa,
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5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość (tekst jedn. Dz. U. z
2016r., poz. 359).
25.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach określonych w art. 148 ust.2 uPzp.
25.4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1. nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2. nazwę Zamawiającego,
3. nazwę Gwaranta/Poręczyciela,
4. określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancja,
5. sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu
umowy w terminie wynikającym z umowy, lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą
starannością.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków przez Zamawiającego lub tez od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
24.5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych jw. 25.4.5. przypadków, Zamawiający
wystąpi do Gwaranta/Poręczyciela z pisemny, żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie dotyczy.
25.6. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową
gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes
Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości.
25.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, tj. w 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 PKO Bank Polski z adnotacją
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium
na terenie ZOO w Myślęcinku
25.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej
w ofercie.
25.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie
zwrócone lub zatrzymane, zgodnie z art. 151 UPZP.
26. 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:
26.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
26.2. Wzór umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych.
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26.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UZP.
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
Przepisy wspólne wg uPzp
Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
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.Odwołanie wg uPzp.
Odwołanie
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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.
Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
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ust. 2.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
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zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych
dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym
mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności
podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do
rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w
formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby
nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo
wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
Art. 185. 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
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postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Art. 186. 1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu
wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w
całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje
odwołanie.
4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do
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postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie
wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po
otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę;
4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało oddalone przez Izbę,
b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało uwzględnione przez Izbę.
Art. 187. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków
formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub
nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do
poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od
dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie
stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku
niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni
odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze,
wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić
dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.
Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do
Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis
postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie
stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa
Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba
umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
Art. 188. 1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić
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rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną
zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje
przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby
według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron
postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu
choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu
posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa
w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których
mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach
uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności
faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O
wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo
odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego
innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.
Art. 189. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym
samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem
rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania
wniesionego przez tego samego odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu
lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu;
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne,
może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje
sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli
przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na
podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie
informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich
pełnomocników.
7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może
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być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania na
rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.
9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes
Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony
informacji niejawnych, wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Art. 190. 1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody
dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń
lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą
przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
1a. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
przesłuchanie stron.
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną
przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga
wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z
przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też
dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie
nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu
ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu
obowiązywania umowy.
9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w
dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do
postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Art. 191. 1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu
dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie
wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności
istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się
postępowanie odwoławcze.
Art. 192. 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych
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przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ
lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub
powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z
przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w
uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń
spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w
szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach
dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym
powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy
związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia
kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań
prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy
może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy
spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla
szerszego programu obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z
bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne
orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z
zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na
zamawiającego w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej
umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie
było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w
wysokości do 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc
pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.
Art. 195. 1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się
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orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień
Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła
niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary
finansowej, w przypadku orzeczenia sądu - wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu
jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne
odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku
rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest
prawomocne z dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 196. 1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje
ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W
postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli
ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony
przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie
faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których
innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej
wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne
oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego
umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy
sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.
Art. 197. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na
równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest
obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji,
nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
Art. 198. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania
formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, postępowanie z
wniesionym odwołaniem, przygotowanie rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia
sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności
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rozprawy;
2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną
od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do
celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.
Skarga do sądu
Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Art. 198b. 1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o prokuratorze.
Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.
Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub
niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w
terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej
wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi.
Art. 198ea. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem;
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo
interwenientem.
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Art. 198f. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od
dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi
sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach
wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd
uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów
w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem
odwołania.
Art. 198g. 1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o
Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, koszt
wydruku Specyfikacji z załącznikami:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Cena wydruku Specyfikacji wynosi: opłata za wydruk Specyfikacji z załącznikami w tym pfu wynosi 100
zł.
Załączniki do SIWZ:
I)wzór umowy – załącznik nr 1
II)oświadczenie nr 1. o braku podstaw do wykluczenia–załącznik Nr 2 ( do oferty,)
III) oświadczenie nr 2. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–załącznik Nr 3 (do oferty),
IV) formularz oferty - załącznik nr4(do oferty),
V) 01_PFU, 02_schemat ideowy „Mroźnej Krainy”, 03_lokalizacja w terenie „Mroźnej Krainy” –załącznik nr 5,
VI) karta gwarancyjna (wg wzoru zamawiającego)- zał. nr 6,
VII) wykaz przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7( po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 uPzp),
VIII) wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8a (na wezwanie)
IX) wykaz wykonanych usług-prac projektowych – zał. nr 8b (na wezwanie)
X) wykaz osób – zał. nr 9(na wezwanie)
XI) warunki przyłączenia Enea Operator S.A-zał. nr 10
XII) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji- zał.nr 11
XIII) warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej- zał. nr 12

Zatwierdził:

……………………………………………………
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)
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