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   ZATWIERDZAM 

 
 Prezes Zarządu  

Parku Naukowo-Technologicznego  
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.  

Prof. Jan Kosmol 
 

                     Gliwice, dn. 07.11.2018 r. 
 
 

 

                                                                                                      

 

Park Naukowo - Technologiczny  

„TECHNOPARK GLIWICE”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C 

www.technopark.gliwice.pl 

Tel:     (+48)(32) 335 85 00 

Faks:  (+48)(32) 335 85 00  

Skype: technopark.sekretariat 

e-mail: info@technopark.gliwice.pl 

Sąd Rejonowy w Gliwicach   KRS: 0000218888    

    NIP: 6312420815   REGON: 278243253 

Bank:  PeKaO  S.A.  I  O/Gliwice  

Nr 37124013431111001002294752  

Kapitał Zakładowy 10.520.000,00 zł 
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Rozdział I. Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający 

Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o.  z siedzibą w Gliwicach, 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 218888, o kapitale zakładowym 

w wysokości 10.520.000,00 zł   

NIP: 631-24-20-815 

REGON: 278243253 

Adres: 44 – 100 Gliwice, ul.  Konarskiego 18C 

Poczta elektroniczna (e -mail), adres internetowy [URL]: info@technopark.gliwice.pl,  

www.technopark.gliwice.pl 

Telefon: +48 (32) 335-85-00 

Fax: +48 (32) 335-85-00 

Konto bankowe: Bank:  PeKaO  S.A.  I  O/Gliwice nr: 37124013431111001002294752  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 16
00

 

 

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

Ilona Wężyk, telefon: +48 (32) 335-85-00. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

4.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów 

Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami w formie pisemnej i/lub za 

pośrednictwem faksu i/lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia 
   

1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu (budynku) biurowego o powierzchni użytkowej 

około 1370 m
2
 i kubaturze 6 065 m

3
, wraz ze wszystkimi instalacjami i niezbędnym wyposażeniem,  

a także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. 

 

KODY CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie 

dróg pieszych; 45262120-8 Wznoszenie rusztowań; 45262311-4 Betonowanie konstrukcji;  

45262310-7 Zbrojenie; 45262520-2 Roboty murowe; 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji 

dachowych; 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych; 45332300-6 Roboty instalacyjne 

kanalizacyjne; 45261420-4 Uszczelnianie dachu; 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 

45321000-3 Izolacja cieplna; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych; 45431000-7 Kładzenie płytek; 45432210-9 

Wykładanie ścian; 45442100-8 Roboty malarskie; 45410000-4 Tynkowanie; 45443000-4 Roboty 
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elewacyjne; 45421131-1 Instalowanie drzwi; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 

elementów; 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych; 45310000-3 Roboty instalacyjne 

elektryczne; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45331000-6 Instalowanie 

urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45331100-7 Instalowanie centralnego 

ogrzewania; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

45331210-1 Instalowanie wentylacji; 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych; 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 Roboty instalacyjne 

wodne i kanalizacyjne; 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45332400-7 Roboty 

instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 

Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu/ terenu. 

 

2.   Wymagania dotyczące terminu wykonania i gwarancji 

a) Termin wykonania zamówienia: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

b) Minimalna gwarancja jakości i rękojmia: 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem  odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

c) W razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawca 

usunie je w ramach udzielonej gwarancji jakości w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia 

powiadomienia przez Zamawiającego. 

 

3.   Miejsce realizacji 

44 – 100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 27 
 

4.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem umowy 

(nie dostarczenie Zamawiający może traktować jako uchylanie się od zawarcia umowy przez 

Wykonawcę):  

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

- kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena 

umowy (ubezpieczenie to musi zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy). 

 

5.  Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

umowy o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 

podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności 

bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m. in. osób kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym, 

Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do swoich pracowników, przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności przez te osoby, będzie musiał przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego oświadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę. 

 

Rozdział III. Sposób opracowania i złożenia oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Ofertę należy sporządzić i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 
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4. Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

5. Wymagane jest podpisanie oferty (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką) przez osobę lub 

osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym 

wypisem z rejestru. Wszelkie ewentualne poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny  

i dodatkowo opatrzone parafą osoby/osób podpisującej ofertę. 

6. Oferta musi zostać złożona w opakowaniu zamkniętym, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym:   

a) danymi Zamawiającego  Park Naukowo –Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. 

                                    44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C, pok. 2-1 

                                    (sekretariat Technoparku) 

b) oznaczeniem sprawy  58/2018/PNT 

c) nazwą przetargu Budowa inkubatora przemysłu 4.0 

d) dopiskiem   Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 

e) danymi Wykonawcy 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji 

niezgodnego z powyższym sposobem opisania jej opakowania oraz wynikłe z tego tytułu 

konsekwencje. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana musi zostać złożona  

w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo, opakowanie, w którym zostanie ona złożona należy 

opatrzyć napisem ZMIANA. 

9. Termin i miejsce złożenia oferty: 

a) Składanie ofert – do dnia 23.11.2018 r. do godziny 14
00

 

b) Miejsce składania ofert:  

Park Naukowo –Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. 

44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 C, pok. 2-1 (sekretariat Technoparku) 

c) Otwarcie ofert – 23.11.2018 r. o godzinie 15
00

  

d) Miejsce otwarcia ofert:  

Park Naukowo –Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o., 

44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pok. 2-2. 
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

11. Podane w SIWZ dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia poprzez np. nazwy 

producentów, materiałów, towarów, urządzeń czy innych elementów zamówienia nie oznaczają, że 

obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

równoważnych o parametrach/ właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego  

w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. przedstawienie 

katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu. Jeżeli zaoferowane przez 

Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub innych uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tych zmian oraz dokonania 

niezbędnych formalności we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Rozdział IV. Wadium 

 
1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

2.  Wysokość wadium: 40.000,00 zł. 

3.  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 

a) wadium wniesione w pieniądzu w walucie PLN należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

Bank:  PeKaO  S.A.  I  O/Gliwice 
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Numer konta: 37124013431111001002294752  

z adnotacją "Wadium – oznaczenie sprawy: 58/2018/PNT" 

 

UWAGA! Jeżeli przelew będzie zrealizowany przez inny podmiot, niż ten, który składa ofertę,  

zaleca się aby w tytule przelewu jednoznacznie wskazać, na czyją rzecz wadium zostało wniesione. 

b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć przed  

upływem terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) w miejscu: 

Park Naukowo –Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. 

44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pok. 2-1 (sekretariat Technoparku) 

5.  Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy.  

6.  W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN, bank Zamawiającego dokona jej 

przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota 

wyrażona w PLN (nie może ona być niższa niż wysokość wadium określona w pkt 2). W takiej 

sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w PLN, a ryzyko ewentualnej różnicy 

pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic 

kursowych) poniesie Wykonawca. 

7.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku okoliczności określonych art. 46  

ust. 4a i 5 ustawy.  

9.  W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą 

znajdować się następujące informacje: 

a)  oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia, 

b)  kwota wadium, 

c)  okres ważności dokumentu, 

d)  nazwa i adres Zamawiającego, 

e)  nazwa i adres wnoszącego wadium – Wykonawcy, 

f) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo  

i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium bez konieczności jego 

uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna 

w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonych  

w ustawie. 

10. Termin wypłaty roszczenia, o którym mowa powyżej nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania 

od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania. 

UWAGA! 

Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od 

zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego 

oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy 

udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będzie zapis typu: 

kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności oraz inne tym podobne). 

 

Rozdział V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

2. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10% ceny umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

a) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy podany  

w Rozdziale I pkt 1 niniejszej SIWZ, 

b)  w przypadku wniesienia  zabezpieczenia w innej formie należy oryginał odpowiedniego dokumentu 

złożyć w miejscu:                                

Park Naukowo –Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. 

44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pok. 2-1 (sekretariat Technoparku) 
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4. Zabezpieczenie (w pełnej wysokości określonej w pkt 2) powinno być wniesione najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno być wniesione na cały okres realizacji 

zamówienia, natomiast 30% tej kwoty musi obejmować cały okres rękojmi za wady. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie (zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 ustawy)  

w następujących częściach: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót),  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

7. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, 

muszą znajdować się następujące informacje: 

a) nazwa/ oznaczenie zamówienia, 

b) kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) z zastrzeżeniem ww. pkt 5, okres ważności dokumentu, który musi obejmować: 

-  w pełnej wysokości zabezpieczenia okres od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót, 

-  w wysokości 30% zabezpieczenia okres od dnia następującego po dniu podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, 

d) nazwa i adres Zamawiającego, 

e) nazwa i adres wnoszącego zabezpieczenie – Wykonawcy, 

f) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo  

i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz z tytułu rękojmi, w terminie 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego 

pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że Wykonawca: 

-  nie wykonał lub nienależycie wykonał względem Zamawiającego zobowiązań wynikających  

z umowy; 

-  nie wykonał względem Zamawiającego swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu 

udzielonej rękojmi za wady.  

g) w przypadku, o którym mowa w ww. pkt 5 – oświadczenie gwaranta, zgodnie z którym gwarant 

zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacić Zamawiającemu kwotę  

z dotychczasowego zabezpieczenia w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia przez 

Wykonawcę nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

UWAGA! 

Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od 

zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi 

pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na 

mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy 

typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego 

rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć kopie podpisanych 

protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania  

z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega 

zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega 

zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy oraz inne tym podobne). 
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Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1.1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA  

 

Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, co najmniej 2 robót budowlanych z czego każda: 

- o wartości ogółem  min. 5.000.000,00 zł brutto, 

- obejmująca m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji 

wod.-kan., instalacji cieplnych, klimatyzacji i wentylacji. 

 

1.2. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA 

 

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami (minimum 1 osobą z każdej branży) posiadającymi: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: 

- konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, 

- sanitarnej lub inżynieryjno – instalacyjnej obejmującej: 

-- instalacje i urządzenia cieplne, 

-- instalacje i urządzenia gazowe, 

-- instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, 

-- sieci cieplne, 

-- sieci gazowe, 

-- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 

- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 

- instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych 

i wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – jeżeli odrębne przepisy nakładają 

obowiązek takiego wpisu; 

 

b) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji 

(E): 

- urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV, 

- urządzenia i instalacje cieplne, 

potwierdzone przez uprawnioną  instytucję; 

 

c) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach dozoru (D): 

- urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV, 

- urządzenia i instalacje cieplne, 

potwierdzone przez uprawnioną instytucję. 

 

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

2.1. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12)  Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia;  
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13)  Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,  

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1463 i 1600),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. – Kodeks karny,  

c)  skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

14)  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 13;  

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  

17)  Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

19)  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz  

z 2017 r. poz. 734 i 933);  

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

23)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2.2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 5 PKT 1 i 4  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

także Wykonawcę: 
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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 2017 r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344); 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

3. WYKAZANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

3.1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

3.2. PROCEDURA „ODWRÓCONA” 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy,  

tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3.3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA  

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY 

 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

3.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której 

mowa powyżej w pkt 1.1., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

do złożenia WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem DOWODÓW określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, 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. 

Zamawiający załączy wzór wykazu robót budowlanych do wezwania, o którym mowa powyżej w pkt 3.3. 

 

3.3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ, o której 

mowa powyżej w pkt 1.2., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
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do złożenia WYKAZU OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Zamawiający załączy wzór wykazu osób do wezwania, o którym mowa powyżej w pkt 3.3. 

 

3.3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

o których mowa powyżej w pkt 2., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia 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 – chyba, że 

Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 

UWAGA! W przypadku gdy w złożonych dokumentach lub oświadczeniach podane będą kwoty wyrażone 

w innych walutach niż PLN, w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego  

(dalej: NBP) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy na ten dzień NBP nie 

opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej 

dacie średni kurs NBP. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym 

adresem: www.nbp.pl. 

 

4.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 Zgodnie z art. 22a ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wymaga się aby dokument ten złożony był w oryginale. 

 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu musi zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w ww. pkt 3.1.  

 

 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.  

 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w tym zakresie. 

 

http://www.nbp.pl/
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 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ww. pkt 3.3.3. 

 

5.  PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty 

Wykonawca musi dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących 

wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno być udzielone 

(podpisane) przez podmioty występujące wspólnie oraz złożone w formie oryginału lub kopii 

uwierzytelnionej notarialnie. 

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed 

zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę.  

Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy.   

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 

ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w ww. pkt 3.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

6.  PEŁNOMOCNIK 

W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez 

pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podpisem mocodawcy lub kopii 

uwierzytelnionej notarialnie. 

 
7.  FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

Dokumenty składane są w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

(czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką opatrzony słowami „za zgodność z oryginałem”)  

tj. przez osoby reprezentujące lub przez pełnomocnika do tego upoważnionego. Sposób reprezentacji 

musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

8.  DOKUMENTY ZAGRANICZNE 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ww. pkt 3.3.3., składa dokument wystawiony w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ww. pkt 3.3.3., 

zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
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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. Oświadczenia te powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział VII. Grupa kapitałowa 
 

1. Grupa kapitałowa, w myśl ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani  

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie złożyć należy w oryginale. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
  
1. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w PLN zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze  

w tym w szczególności podatek VAT. Cena ta powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli trzecia cyfra jest mniejsza od 5 

- w górę - jeżeli trzecia cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

3. Cena powinna wynikać z Kalkulacji Cenowej opartej o własne (oparte na rachunku ekonomicznym) 

wyliczenia i być oszacowana w oparciu o załączony Wzór Umowy, Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót, projekty (budowlane i wykonawcze), przedmiary robót (które pełnią 

jedynie rolę pomocniczą).  

4. Do oferty należy dołączyć Kalkulację Cenową. 

5. Cena podana przez Wykonawcę nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 

6. Wykonawcy zagraniczni (z krajów unijnych i krajów trzecich) podają cenę netto zawierającą 

wszystkie składniki cenotwórcze za wyjątkiem podatku VAT, gdyż zgodnie z prawodawstwem 

polskim podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W związku z tym Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny netto 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

Rozdział IX. Kryteria oceny ofert  
 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższych kryteriów, którym 

odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.  

3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
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spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Jeżeli Wykonawca nie poda żadnych informacji w odniesieniu do kryteriów podlegających ocenie 

punktowej (za wyjątkiem ceny) Zamawiający zwróci się o wyjaśnienie w tym zakresie. W przypadku, 

gdy Wykonawca w odpowiedzi zaoferuje elementy podlegające ocenie punktowej na lepszych niż 

minimalne wymagane poziomy, Wykonawcy nie będą już przysługiwały punkty za to kryterium. 

5. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert: 

  

Cena C max 60 pkt  

Gwarancja i rękojmia GR max 40 pkt 

  ---------------  

Ocena ogólna O = C+GR max 100 pkt  

 

CENA C 

Sposób  dokonywania oceny wg wzoru: 

C =(Cn  : Cb ) x 60  

Gdzie: Cn – cena oferty najtańszej; Cb -  cena  oferty badanej 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA GR    

Sposób  dokonywania oceny: 

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

 

 Za minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi zostanie przyznanych 0 punktów: 

 

GR = 5 lat        - 0 pkt 

 

 Zamawiający przyzna 10 punktów za każdy pełny dodatkowy kwartał gwarancji i rękojmi powyżej 

wymaganego okresu. W przypadku zaoferowania 4 lub więcej dodatkowych kwartałów powyżej 

wymaganego okresu  Zamawiający przyzna 40 punktów. 

 

Rozdział X. Środki ochrony prawnej 
 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej: 

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”),  

od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności,  

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 

 Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy  

art. 179 – 198g zawarte w Dziale VI ustawy. 

2.  Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się: 

a)  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; 

b)  wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej; 

c)  wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
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d)  jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 

nie później niż w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

-  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3.  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.  

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

5.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby. 

 

Rozdział XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo – Technologiczny 

„Technopark Gliwice” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C, 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Jana Kosmola; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pt.: Budowa inkubatora przemysłu 4.0, oznaczenie sprawy: 58/2018/PNT, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres 

niezbędny do realizacji celów i założeń projektu, w ramach którego jest finansowana  

i realizowana procedura zamówienia, w zależności który z tych okresów będzie dłuższy; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2
;   

                                                           
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



Oznaczenie sprawy 58/2018/PNT                        TECHNOPARK GLIWICE  

 

  

   

15   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 


