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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 214 000,00  euro 

„Remont separatora balistycznego BS-8- panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Lulkowo 12 A „ 

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 :  

50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn  

 

 

 

Zatwierdził: 

 Prezes Zarządu – Dariusz Grzegorz Zamiar 

 

 

http://www.urbis.gniezno.pl/
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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  582247-N-2020 data publikacji: 7 września 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. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest remont separatora balistycznego BS-8- panelowego na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A . W wyniku ostatniego przeglądu serwisowego linii 
segregacji potwierdzono duże luzy na panelach, co spowodowało uszkodzenie wałów korbowych – 
napędowego wraz z ciągnionym zawierającymi łożyskowanie, osłony. Przy wymianie kompletów 
wałów korbowych, wymagana jest również wymiana amortyzatorów, celem prawidłowej pracy 
urządzenia. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenie paneli separatora ( dwóch skrajnych lewy/prawy jak 
również środkowego). W związku z tym należy wykonać remont separatora balistycznego i 
przewidzieć wymianę następujących elementów nie starszych niż rok 2020: 

• korbowodu napędowego separatora balistycznego ZE00545 (podpory, obudowy małe, 
osłony, uchwyty, elementy łączne, sprzęgło) – 1 kpl 

• korbowodu wleczonego separatora balistycznego ZE00546 (podpory, obudowy małe, osłony, 
uchwyty, elementy łączne) – 1 kpl 

• paneli separatora balistycznego (skrajne lewy i prawy oraz środkowy) – 3 szt. 
• amortyzatorów – 8 szt. 

Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( dostawa części, koszt prac 
serwisantów, montaż demontaż, opłaty noclegowe, koszty dojazdu wraz z opłatami autostradowymi) 
Prace prowadzone w sobotę i/lub w niedzielę. Rozładunek wraz z dostarczeniem towaru w miejsce 
realizowanych prac remontowych po stronie Zamawiającego. 
Odbiór wykonanych prac od Wykonawcy nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego 
bez uwag ze strony Zamawiającego po przeprowadzeniu prób działania urządzenia w ramach pracy 
linii technologicznej 

2. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia  

1.Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie wykonywane 
samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców - ze wskazaniem części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i firm podwykonawców (załącznik nr 1 do siwz).  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót.  

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

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

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
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ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy.  

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

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia podpisania umowy  

Termin zakończenia do 30.11.2020 r, 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP: 

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 nie określa warunków w tym zakresie 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym 

mowa w pkt. 2, Zamawiający wymaga,  

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej jeżeli wykaże, że 

posiada: 

a) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

mowa w pkt. 3, Zamawiający wymaga,  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a)zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na 

remoncie separatora balistycznego odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącą 

przedmiot zamówienia tj. min. 1 usługę polegające na remoncie separatora balistycznego. 

Wykonawca poda ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, 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;( wykaz robót załącznik nr 3 )  

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

spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 



 
                    Zadanie: „Remont separatora balistycznego BS-8- panelowego na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A „ 

  

         Dokument: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                     

         Nr zamówienia:  ZP-URB-14-2020                                                                                                                                        
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  

a ) podstawa wykluczenia 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 ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).  

b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych,  

c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wykluczy 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 wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp,  

d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, 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. Zadanie: „Zarządzanie i administrowanie 

komunalnym zasobem Miast 

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 złożył następujące 

dokumenty:  
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1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

formie oświadczenia (załącznik nr 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 w oświadczeniu.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie 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.  

 *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.  

*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. 

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

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:  

2.1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego; 

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

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 

następujące dokumenty:  

3.1. wykaz robót (załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty; 

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

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył na wezwanie następujące dokumenty:  

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.  
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4.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

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

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 

potwierdzający, 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;  

4.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

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

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

udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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;  

4.4 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; załącznik nr 6 

4.5 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; załącznik nr 6 

4.6 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716) załącznik nr 6 

4.7. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 7); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

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

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

dokumentów wymienionych w pkt VI.4.1.-4.6.  

6. 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, zobowiązanie innego podmiotu 

(załącznik nr 5) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez 

podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  

7.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.  

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

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

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt VI.2., Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych 

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp (inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu).  

10. 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.  

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

którym mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

11.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 

5.  

12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa 

w zdaniu 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.  

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.-4.3. - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) 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, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

15. Dokumenty, o których mowa w pkt 14 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 14. lit. a, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

16. 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 

pkt 14, 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. Zapis pkt 15 stosuje się.  

17. 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. 

 18. 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. 

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.   
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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 , tel. 508 052 156  

- w sprawach merytorycznych – Marek Śniadecki .  tel. 605 203 866 

W godzinach urzędowania Zamawiającego. 

6.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.  

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 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100 ) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
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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 2020 r. poz. 

299).  

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.  

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,   
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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. 

 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. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej 

rozdzielenie, sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela 

Wykonawcy. Ofertę należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres 

Zamawiającego wskazany na stronie tytułowej niniejszej specyfikacji oraz opisać OFERTA NA 

PRZETARG na zadanie pn.: „Remont separatora ZZO Lulkowo „, a także opatrzyć dodatkowym 

zastrzeżeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2020 r. GODZ. 11:15”. Kopertę należy opisać również 

pełną nazwą i adresem Wykonawcy.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu Zamawiający zostanie poinformowany na piśmie przed upływem terminu 

składania ofert, wskazanego w pkt. X.1 niniejszej siwz.  

3. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być sporządzone i oznaczone 

zgodnie z postanowieniami pkt. VIII.1 niniejszej siwz, a nadto oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”. 

W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa w miejsce oferty dotychczasowej nową ofertę. 

Wycofanie oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału w danym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wykonawca nie może wycofać oferty oraz wprowadzić zmian w jej treści po 

upływie terminu, o którym mowa w pkt. X.1 siwz.  

4. Oferta winna zawierać:  

4.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

4.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.1.1. siwz (załącznik nr 2),  
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5. 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.  

6. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

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

10. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem).  

11. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

12. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

siwz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

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

do dnia 22.09.2020 r. do godz. 11:00 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.   

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 22.09.2020 r. o godz. 11:15 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.   
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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  

1. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną ryczałtową.  

2. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy wziąć pod uwagę obowiązki Wykonawcy wynikające ze wzoru 

umowy (załącznik nr 4 do siwz).  

3. Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, celem 

zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia objętej zamówieniem oraz do 

szczegółowego zapoznania się z zapisami niniejszej siwz.  

4. Cenę ryczałtową należy podać w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń 

w innej walucie. Cena za przedmiot zamówienia winna obejmować całkowity koszt realizacji 

zamówienia. 

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

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  
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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. Termin udzielenia gwarancji  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 gwarancja  Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie 

oferty:  

 Kryterium GWARANCJA waga 40% 

12 miesięczny termin gwarancji – 0 pkt. 

24 miesięczny termin gwarancji – 20 pkt. 

36 miesięczny termin gwarancji – 40 pkt 

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  
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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 komunikacji 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:  

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. (Konsorcjum) 

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:  

- Umowę konsorcjum regulującą współpracę konsorcjantów- jeśli dotyczy. 

9. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia polisy od odpowiedzialności 

cywilnej, przedłoży on niezwłocznie nową opłaconą polisę w sposób zapewniający ciągłość zarówno 

zakresu jak i okresu ubezpieczenia. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający  nie  żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy . 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
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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 4  do SIWZ.  

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 zgodnie z art. 144 Pzp Załącznik nr 4 

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.  
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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.  

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 

2020r. poz. 1041 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. 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.   

XIX. 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  
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XX. 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 4 do SIWZ.  

XXI. 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.  

XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Strona 

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

XXIV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie . 

XXV. 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     

ZAŁĄCZNIKI:   
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy      
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu  
Załącznik Nr 3 – Wykaz robót 
Załącznik Nr 4 – Projekt umowy.   
Załącznik nr 5-   Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy. 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o grupie kapitałowej. 
  

  


