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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA( dalej: siwz) 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia                

poniżej 5 350,000 euro 

„Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych                          

w Gnieźnie” 

Zamawiający: 

Urbis Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25,  

62–200 Gniezno, tel. (61) 424-58-00 

www.urbis.gniezno.pl 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

Główny przedmiot :  

    45000000-7 – roboty budowlane  

Dodatkowe przedmioty:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

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

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Zatwierdził: 

 Prezes Zarządu – Dariusz Grzegorz Zamiar 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  URBIS Sp z o.o.  ul. Chrobrego 24/25,62-200 Gniezno  

NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490 tel. (0-61) 424 58 00 fax 61 426-35-67                                       

e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl strona: http://www.urbis.gniezno.pl    

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: - Biuletyn Zamówień Publicznych                                            

Nr ogłoszenia: 535690-N-2020 data publikacji: 29 kwietnia 2020 - strona internetowa Zamawiającego 

http://www.urbis.gniezno.pl/ - tablica ogłoszeń Zamawiającego 

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1.  

3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).  

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.);  

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126);  

3) rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993);  

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447);  

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).  
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i budowę PSZOK z pełną 

infrastrukturą zapewniającą poza selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych także: 

 zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych, 

 naprawę lub inne czynności mające na celu przywrócenie/poprawę cech użytkowych 
przedmiotów przed ich przekazaniem kolejnym użytkownikom, 

 infrastrukturę w oparciu, o którą realizowane będą inicjatywy podnoszące świadomość 
społeczną – strefa edukacji ekologicznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący 
integralną część SIWZ załącznik nr 7. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie 
stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania 
stosownych pozwoleń w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania PSZOK-u zgodnie z załączonym programem 
funkcjonalno – użytkowym, uwzględniając planowany cel i funkcje przedsięwzięć, zgodnie z 
wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy 
technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 2. Zadanie będzie realizowana na terenie działki ewidencyjnej numer 2/25 położonej                                  

w obrębie ewidencyjnym 0001 Gniezno,.   

3. Przedmiot umowy w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie stosownych dokumentów niezbędnych do przystąpienia do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych i ich użytkowania,  a także wykonania zaprojektowanych robót 

budowlanych oraz oddanie inwestycji do użytkowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 

prawem warunków technicznych, uzgodnień, map, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, w 

szczególności:  

1) dokumentację projektową budowlaną; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) dokumentację geotechniczną w niezbędnym zakresie 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

5) przedmiar robót; 

6) kosztorys inwestorski z podziałem na działy. 

7) uzgodniony operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych do rowu 

melioracyjnego; 
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8) operat przeciwpożarowy uzgodniony w drodze postanowienia przez komendanta 

powiatowego( miejskiego) Państwowej Straży pożarnej; 

9) uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej; 

10) plan zagospodarowania terenu; 

Do momentu  rozpoczęcia prac projektowych Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczne 

zaktualizowanie warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej; oraz sieci 

elektroenergetycznej; 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia    z 

zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki 

inżynierskiej.  

6. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wyszczególnionej w PFU w 

formie papierowej: 

a) Projekt budowlany – 6 egz. 

b) Projekty wykonawcze – 4 egz.  

c) STWIORB – 4 egz. 

d) Przedmiar robót – 4 egz. 

e) Kosztorys inwestorski 4 egz. 

f) Badania geotechniczne 2 egz. 

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

2) Przekazanie Zamawiającemu wersja elektronicznej dokumentacji projektowej oraz 

pozostałych dokumentów Wykonawcy z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

a) Rysunki – format *.dwg., *.pdf 

b) Tekst – format *.doc, *.pdf 

c) Arkusze kalkulacyjne – format *.xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły 

obliczeniowe. 

d) Harmonogramy – format *.mpp 

e) Kosztorysy i przedmiary – ath, pdf. 

Wersja elektroniczna musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub 

DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). 
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8. Przedsięwzięcie będzie się składać z następujących elementów:  

1. Zjazd z drogi publicznej. 

2. Miejsca parkingowe. 

3. Budynek obsługi. 

4. Zadaszony boks na kompost. 

5. Zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż. 

6. Osadnik i separator. 

7. Punkt napraw z magazynem przedmiotów do powtórnego użycia. 

8. Zadaszony boks na ZSEE. 

9. Kontener na odpady niebezpieczne. 

10. Rampa rozładunkowa z zadaszeniem. 

11. Brama wjazdowa ze szlabanem i furtką. 

12. Ścieżka edukacyjna - tablice edukacyjne. 

13. Pojemniki na odpady. 

14. Zieleń ochronna. 

15. Waga najazdowa. 

16. Tablica informacyjna z regulaminem obiektu. 

17. Studnia ssawna. 

18. Ogrodzenie terenu.     

Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na ustalonych umową warunkach.  

9.Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności : 

1) współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 

2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, opinii. 

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 

terminu realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy; załącznik nr  

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom; 
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6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 

7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej ustawa Pr.bud.) 

10) w przypadku wątpliwej jakości materiałów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12 Umowy, 

użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość 

zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy miały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa; 

12) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy 

będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

13) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Pr.bud.; 

14) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas 

wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i 

w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

15) stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

16) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

17) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru;  

18) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z 

określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

uprawnionego geodetę; 

19) uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby 

norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 
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20) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w 

każdym terminie; 

21) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po 

zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego 

obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z 

budowy; 

22) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z 

przyczyn ekologicznych albo ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do utylizacji. 

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 

mających związek z prowadzonymi robotami; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami;  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i 

aparatury znajdujących się na terenie robót. 

11. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności   z Polskimi 

Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ oraz programie 

funkcjonalno – użytkowym nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter 

pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów  i cech zastosowanych materiałów, 

produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany                               

w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od 

jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć 

parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.   

12. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.  

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

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy wszystkich osób, 

które będą wykonywać   w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na 

wykonaniu robót budowlano – montażowych, instalacyjnych określonych w programie            

funkcjonalno – użytkowym. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp.  

14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 20 będą na czas wykonywania przez nich robót 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).  

15. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest                                   

do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione 

są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy  o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia i podpis osoby uprawnionej 

do złożenia w imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.    

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

a) opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń w 

tym ostatecznego pozwolenia na budowę: w terminie do dnia 31.08.2020 r.  

b) wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego: w terminie do dnia 15.12.2020 r.      

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postepowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z 

odrębnych przepisów;   

Zamawiający odstępuje opisu sposobu dokonania oceny warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu  stanowiącym załącznik nr 2 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym 

mowa w pkt. 2, Zamawiający wymaga,  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł             

słownie : dwa miliony złotych 00/100 na dzień podpisania umowy. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym 

mowa w pkt. 3, Zamawiający wymaga,  

a) Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) 

wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego odpowiadającego swym 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 2 500,000,00 zł brutto ( słownie:  dwa 

miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i załączy dowody określające, że robota ta została wykonana 

należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

 b) Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: - min. jedną osobę posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,  - min. jedną osobę posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - min. jedną osobę posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych  i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności, - min. jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w 

aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,  - min. jedną 

osobę (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności,  - min. jedną osobę (kierownika robót) posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - min. jedną osobę (kierownika 

robót)  posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia 
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umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - min. jedną osobę (kierownika 

robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,   - min. jedną osobę (kierownika robót) 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w specjalności lub inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 

prawnym uprawniają uprawnienia drogowe w tej specjalności,    min. jedną osobę posiadającą 

uprawnienia drogowe projektowe lub inne uprawnienia  umożliwiające wykonywanie tych samych 

czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia drogowe 

w tej specjalności.     

UWAGA 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika robót różnych specjalności. Jedna 

osoba może zatem posiadać zarówno uprawnienia dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń i/lub sanitarnej bez ograniczeń, i/lub elektrycznej i elektroenergetycznej bez 

ograniczeń. 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie 

spełnia. 

Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, 

że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.   

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

Wykonawcę 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 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   

1. W celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca  do oferty dołączył aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie  z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
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stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

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

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

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają 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. 

 4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-procedura odwrócona. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do 

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

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie Wykonawcę, aby złożył:  

dokument potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w 

okresie obowiązywania umowy na sumę ubezpieczenia wskazaną przez Zamawiającego. W 

przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie 

realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, 

do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, 

których termin płatności  upływa  w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia dokonania potwierdzenia 

zapłaty każdej raty.  

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału    w postępowaniu  

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

następujących dokumentów:  

1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub 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, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.  wraz  z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wymaganych 
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uprawnień osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz  potwierdzeniem 

członkostwa tych osób we właściwej izbie samorządu zawodowego,   

2) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5) 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; . 

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

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:  

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 do wykluczenia na podstawie  art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy.  

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do 

oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki 

i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 
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10. Dokument, o którym mowa w ust. 8 ppkt. a, powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 8 ppkt. b, powinien być wystawiony nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 8, 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.  

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może jest uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji lub dowodów w formie dokumentów, które są 

objęte tym repozytorium.   

15. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz z kosztorysem ofertowym oraz tabelą elementów scalonych i 

harmonogramem rzeczowo finansowym  2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do 

złożenia oferty,  w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie 

wadium.   

16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy zgodnie  z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

17. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nim stosunków prawnych.  
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18. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści powyższego 

zobowiązania ( załącznik nr 8 do SIWZ )musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:   

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;   

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

19. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu   do tych podmiotów 

dokumentu wymienionego w ust. 8 pkt 1 

20. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy (w niniejszym 

postępowaniu Zamawiający przewiduje fakultatywną podstawę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy).  

21. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

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

22. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

23. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 21, 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, o których 

mowa w ust. 16.  

24. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący 

wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo do reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.    
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25. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

26 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

27. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.  

 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem na nr 61 426-35-67 lub drogą elektroniczną na adres 

urbis@urbis.gniezno.pl z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń o braku 

podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 

składanych na wezwanie Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.  

3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.   

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się,   że Wykonawca 

mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub drogą elektroniczną.   

5. Osobami Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - 

 - w sprawach proceduralnych – Katarzyna Kolenda , 508 052 156  

- w sprawach merytorycznych – Jakub Kacprzak 532 859 227.   

W godzinach urzędowania Zamawiającego. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 6.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.   

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się 

odpowiednio.  

11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

310).  

4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie 

Zamawiającego URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25 , 62-200 Gniezno -sekretariat I piętro lub dołączy 

do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:  

PKO Bank Polski S.A. Nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308. Za termin wniesienia wadium w 

pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę 

wydania dyspozycji przelewu. Kopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy 

załączyć do oferty.  
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5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.  

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego.  

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej   za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,   

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe    z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.   

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
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 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.  

 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

SIWZ.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.   

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający 

wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.  

9. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty określone w Rozdziale VI SIWZ.    

10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków   i postanowień 

zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.  

11. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.   

12. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno zostać złożone w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.   

13. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być podpisane 

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

14. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale spięta.  

15. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający 

dekompletację oferty.   
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16. Dokumenty lub oświadczenia 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 lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą.  

19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

20. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego: URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno oraz 

posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w 

przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

Oferta w przetargu nieograniczonym „„Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w  Gnieźnie” Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

 21. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

22. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy.  

23. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Nie udostępniać 

innym uczestnikom postępowania”.  

  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie 

do dnia 14.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 

Gniezno-sekretariat I piętro 

2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.   
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3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie   o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

przed terminem składania ofert, określonym  w niniejszej Specyfikacji.  

 4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty  i dodatkowo 

oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.  

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie URBIS Sp z o.o. ul. 

Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno-salka konferencyjna I piętro    

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu u Zamawiającego.   

10. Otwarcie ofert jest jawne.  

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający  zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

12. W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust 14, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.   

13. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

14. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający odrzuca jego ofertę.    

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
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1. Cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależycie rozpoznanie przedmiotu i zakresu 

zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                          

w umowie.  

2. W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest 

podać cenę ryczałtową za realizację zadania. Wykonawca zobowiązany jest dokonać podziału ceny 

oferty na cenę opracowania dokumentacji budowlanej oraz cenę wykonania zaprojektowanych robót 

budowlanych.    

3.  Oferta winna uwzględniać cenę netto, podatek VAT wg obowiązujących przepisów oraz cenę 

brutto i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  

4. Podstawą obliczenia ceny oferty powinien być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności   z Polskimi 

Normami, atestami, i aprobatami technicznymi. Podane w Programie Funkcjonalno – użytkowym 

nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 

podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy 

wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny 

to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny    z nazwy i 

pochodzenia produkt. Jego wartość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i 

dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.           

  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych   na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.   

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:  

  Opis kryteriów oceny Znaczenie  

A. Cena 60% B. Okres gwarancji jakości  40%  

A/ Kryterium łącznej ceny brutto  Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy 

ocenie oferty:         

A =        Najniższa zaoferowana cena  x 100 pkt x 60 %  

              Cena oferty badanej 

B/ Kryterium okresu gwarancji jakości  Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany 

przy ocenie oferty:  
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              Okres gwarancji jakości oferty badanej w miesiącach                  

B=    ----------------------------------------------------------------------   x 100 pkt  x 40%                        

 Najdłuższy okres gwarancji jakości spośród badanych ofert  

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  Maksymalny okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi                        

60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego 

więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji jakości 

krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.  

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B  

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.  

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. 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.  

  

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofert  w niniejszym 

postępowaniu.   

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na 

warunkach wskazanych przez Zamawiającego.   

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunkacji elektronicznej, 

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
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1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postepowanie 

odwoławcze.  

5. 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 ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1. 

 6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia należy 

dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, 

przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą 

Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi 

inaczej.  

8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:  

1) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

2) Umowę konsorcjum regulującą współpracę konsorcjantów. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. 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) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
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1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego;  

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.  

8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.  

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących 

częściach i terminach: - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, - 30 % wartości 

zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady.  

11. 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.  

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

XVI. 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  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 6  do SIWZ.  
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2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po 

wyborze najkorzystniejszej oferty.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty  w 

przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy.  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

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 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 

ustawy.  

3. 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.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

 1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. 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.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

7. 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.  

8. Odwołanie wnosi się 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 

ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  
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10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

 15. 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. z 

2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 17. 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.  

18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiera szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony 

prawnej.  

XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

XIX. INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 

36 A UST 2 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez Wykonawcę.   
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ 

ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA 

TAKIE WYMAGANIA  

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

XXI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY 

LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE 

PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA 

TAKIE INFORMACJE Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 

TAKICH ZAMÓWIEŃ  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6  i 7 ustawy Pzp.  

XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Strona 

internetowa: http://www.urbis.gniezno.pl    Adres e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl.  

XXV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY Wymagania, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a ustawy określone zostały w rozdziale III pkt 10 ppkt. 13-16 niniejszej SIWZ oraz w 

projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru i 

sposobu oceny ofert.  

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.).  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie  na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://www.urbis.gniezno.pl     
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ZAŁĄCZNIKI:   

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy      

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu  

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób  

Załącznik nr 5 – Wykaz robót 

Załącznik Nr 6 – Projekt umowy.   

Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno – użytkowy    

Załącznik nr 8-   Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

  

  

 


