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1. ZAMAWIAJĄCY: 
Muzeum Miejskie w Tychach  
pl. Wolności 1  
43-100 Tychy 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
3.1 Wspólny Słownik Zamówień: 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
3.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dostosowawczych i wykończeniowych w 
przestrzeni Stadionu Miejskiego wydzielonej na Tyską Galerię Sportu w ramach zadania 
„Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej Galerii Sportu”.  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 
1.1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych – wentylacji mechanicznej 
1.2. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
1.3. Wykonanie sieci strukturalnej na potrzeby systemu multimedialnego 
1.4. Instalacja automatyki i BMS 
1.5. Wykończenie adaptowanych wnętrz – malowanie ścian i sufitów, wykończenie posadzek 
1.6. Budowa ścianek – elementów ekspozycyjnych.  
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączoną do niej dokumentację projektową, 
stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.  
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty nie 
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
3.4 W przypadku, gdy w załączonych do SIWZ dokumentach zostało wskazane pochodzenie 
(znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach. Jeżeli 
wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, na 
wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego 
wskazania w ofercie materiałów równoważnych będzie oznaczać wykonanie przedmiotu 
zamówienia z zastosowaniem urządzeń i materiałów wg załączonych do SIWZ dokumentów. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30 listopada 2015 r.  
 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 
UST. 1 PKT 6 I 7): 
5.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia ww. zamówień  
 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS DOKONYWANIA 
OCENYSPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE INFORMACJA O WYMAGANYCH 
OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH 



6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: 
spełnia / nie spełnia. 
6.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
6.2.1 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
6.2.2 Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 
których roboty budowlane zostały wykonane – załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga wykazania, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu 
robót ogólnobudowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy, remontu kapitalnego 
budynków użyteczności publicznej, których zakres odpowiada robotom będącym 
przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 250 000 zł - załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
b) dowodów stanowiących poświadczenia dotyczące robót wskazanych w wykazie 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej może złożyć inne dokumenty (§ 1.2. ppkt. 
2. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231).    
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania ww. dowodów. 
6.2.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający 
wymaga złożenia następujących dokumentów: 
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik 
nr 4 do SIWZ 
Wymagane jest dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia: 
- kierownik budowy – uprawnienia w zakresie ogólnobudowlanym w specjalności: 
konstrukcyjno- budowlanej – bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo 
budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.), przynależy do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa); 
b) oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada 
wymagane uprawnienia -  załącznik nr 4a do SIWZ 
6.2.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji 
ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagane jest posiadanie ww. 
dokumentu o wartości min. 500 000 zł. 
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z 
treści dokumentu. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). 
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o 
wartości 500 000 zł. 
 
6.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić  
Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał 
ujęto w Załączniku nr 6 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.  
 
6.4 Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców w 
myśl art. 36a ust. 1 ustawy oraz Podwykonawców, którzy udostępniają potencjał powinien 
wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 5 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia 
powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o 
częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego. 
Zamawiający w odniesieniu do art. 36b ust.1 ustawy PZP wymaga wskazania części 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w tym 
podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami.   
Jednocześnie w odniesieniu do art. 36b ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że jeżeli 
po rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty Wykonawcy nastąpi zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
 
6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do SIWZ; 



b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy; 
c) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
6.6 Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie 
dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 
6.7 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej – pkt 
6.5 (brak podstaw do wykluczenia). 
6.8 Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp). 
6.9 Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 
6.10 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
6.11 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 
należy dołączyć do oferty: 
a) załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz oferty, 



b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba 
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z 
załączonych do oferty dokumentów, 
c) dowód wpłaty wadium. 
6.12 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 6.11.b 
(pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą 
dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
6.13 W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
6.14 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 
6.15 Dokumenty 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. 9ust. 3 ustawy Pzp. 
6.16 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6.17 W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w 
walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się 
średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień 
wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
6.18 Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.2 SIWZ (spełnianie 
warunków z art. 22 ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 
6.19 Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.5 SIWZ (spełnianie 
braku podstaw do wykluczenia) - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 
6.20 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert. 
Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
6.21 Informacja odnośnie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp: 
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 



Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający informuje, iż 
przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, 
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia.  
6.22 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przetargową listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, celem oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej 
złożyły odrębne oferty w postępowaniu przetargowym. Oświadczenie Wykonawcy o 
przynależeniu do grupy kapitałowej zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

       Uwaga: Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 
składające odrębne oferty w tym samym postępowaniu mogą zgodnie z przesłankami art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający na podstawie art. 
24b ust. 3 wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył 
wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy Pzp.  
 
7. GRUPA KAPITAŁOWA 
7.1 Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j Dz. 
U. z 2015 r. poz. 184) poprzez pojęcie: 
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 
- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 7.1 b, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, 
- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję 
oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w 
zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami, 
- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 
- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 



- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 
- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
7.2 W oparciu o wskazane regulacje, wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy 
należy do grupy kapitałowej. Powyższe należy wskazać w formularzu oferty. 
 
8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
8.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38); 
8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; 
8.3 Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron 
niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna 
lub faksem. 
8.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie. 
8.5 O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ. 
8.6 Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego należy przesyłać: 
- pocztą na adres Zamawiającego: Muzeum Miejskie w Tychach, 43-100 Tychy, pl. Wolności 
1, Dział Administracyjno-Finansowy  
- faksem na numer +32 327 18 20-22  
- lub pocztą elektroniczną: a.chmielnicka@muzeum.tychy.pl 
8. 7 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Agnieszka Chmielnicka – specjalista z zakresu zamówień publicznych 
 
9. WADIUM 
9.1 Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do 
zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
9.3 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158 z późn. zm.). 
 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski 15 1050 1399 1000 0022 8709 8988 
 
W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być 
wystawiony na Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy 
dołączyć do oferty. 



 
 
9.4 Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie 
lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 
11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
11.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
11.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 
11.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 
11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie podpisana przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpis 
(podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany 
w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone 
datami ich dokonania. 
11.7 Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający 
wypadaniu stron. 
11.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
11.9 Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: 
 
ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA STADIONIE MIEJSKIM W TYCHACH NA CELE 
TYSKIEJ GALERII SPORTU 
 
oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie 
zamawiającego: Muzeum Miejskie, 43-100 Tychy; pl. Wolności 1 – sekretariat  
 
11.10 Termin składania ofert upływa dnia: 06.10.2015 r., o godz. 10.00 
 
11.11 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez otwierania 
niezwłocznie.  
11.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  



Zawiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.9 oraz dodatkowo 
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 
11.13 Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 
11.14 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 
do dnia 06.10.2015 r., godz. 10.00 
12.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 
która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
06.10.2015 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego.  
12.4 Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora 
Muzeum Miejskiego w Tychach.  
12.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
12.6 Otwarcie ofert jest jawne. 
12.7 Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy 
Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
12.8 Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy Pzp mają prawo do wglądu do treści ofert 
przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.  
12.9 Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
12.10 Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, 
w godzinach jego urzędowania. 
12.11 Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których 
obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
12.12 Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie 
Zamawiającego – odpłatnie, wykonanie kopii fotograficznych sprzętem własnym Wykonawcy 
- nieopłatnie. 
12.13 Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
12.14 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami 
jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert 
najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.  
12.15 Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
12.16 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączna punktację.  
12.17 Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje 
informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania 



przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.  
12.18 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie 
odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej Muzeum oraz w swojej siedzibie – w 
miejscu publicznym. 
12.19 Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo 
zamówień publicznych”. 
 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
13.1 Cena oferty obliczona przez wykonawcę musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty 
zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o załącznik nr 9 
(dokumentacja projektowa).  
UWAGA: w obliczaniu ceny wykonania robót z CZĘŚCI I dokumentacji projektowej 
(zał. nr 9) należy uwzględnić tylko następujące elementy: F1, F2, F3, P1, P2, P3 
13.2 Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w 
walutach obcych.  
13.3 Zamawiający informuje, że poprzez cenę oferty (stanowiącą całościowe wynagrodzenie 
Wykonawcy) należy rozumieć cenę oferty zgodnie z definicją ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) w odniesieniu do art. 19 
ww. ustawy i art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. późn. zm. – „Prawo zamówień 
publicznych”. 
13.4 Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto zawierającą wszystkie 
obciążenia publiczno-prawne, a w szczególności zawierającą kwotę podatku VAT obliczoną 
zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę stawkami za wykonanie przedmiotu umowy. 
13.5 Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
13.6 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia, zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie, w obrębie placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z realizacją 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie, i że są uwzględnione w 
ofercie Wykonawcy. 
13.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
13.8 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. 
 
14. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY  
14.1 Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia: 
Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej 
specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny: 
 
Cena oferty –  waga 90 % 
Okres rękojmi za wady – waga 10% 
 
14.2 Opis sposobu oceniania oferty  



Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium będą liczone według następującego 
wzoru: 
 

nr 
kryterium wzór 

1 

cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena podana w ofercie  

2 

Okres rękojmi za wady  
Liczba punktów = maksymalna liczba punktów - 20  
Należy wskazać konkretną ilość miesięcy (np. 40 m-cy). 
Okres rękojmi określony przez Zamawiającego (36 miesięcy) jest okresem 
minimalnym, niezbędnym do oceny przez Zamawiającego, iż oferta jest 
zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku 
zaproponowania przez Wykonawcę rękojmi dłuższej niż 60 miesięcy (tj. 
maksymalnego okresu określonego przez Zamawiającego), oferta będzie 
oceniana, jakby Wykonawca zaproponował okres o długości 60 miesięcy. 
Okres rękojmi za wady (miesiące) 
Liczba punktów = ( Rof/Rmax ) * 100 * waga 
gdzie: 
Rmax -najdłuższy okres rękojmi spośród wszystkich ofert 
Rof - okres rękojmi podany w ofercie  

 
14.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych będzie końcową oceną danej oferty. 
 
14.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
 
 
15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Pzp. 
15.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli 
zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej w sytuacji 
określonej w art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 
15.4 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 
do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  
 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 



16.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wyłonionego w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej  
w dniu jej podpisywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzetargowej.  
16.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
16.3 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
16.4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
kilku następujących formach (przewidzianych w art. 148 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”): 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, 
poz. 1158, z późn. zm.); 
16.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 15 1050 1399 1000 0022 8709 8988 
16.6 Zamawiający zwróci 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.  
16.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej należy złożyć 
(przed podpisaniem umowy poprzetargowej) w siedzibie Zamawiającego.  
16.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 
zwraca nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (oddania do użytku 
przedmiotu zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady jest zwracane nie później niż 
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (w termin przewidzianym w art. 568  
Kodeksu Cywilnego) lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy, niż 
przewidziany w art. 568. KC okres rękojmi.  
16.9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
stanowi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
16.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
16.11 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
Uwaga: niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wskazanym 
terminie oznacza, że wniesione przez Wykonawcę wadium przepada.  
 
17. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
17.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
18. UMOWA: 
18.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do 
niniejszej Specyfikacji. 
18.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje 
możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 
18.3 Warunki ww. zmiany są następujące: 
a) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług, Na pisemny wniosek Wykonawcy 
bądź Zamawiającego zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany 
wartości umowy wynikające z tego tytułu. 



b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Na 
pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego zostanie sporządzony aneks do umowy 
uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu. 
18.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
jedynie w następujących przypadkach: 
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego 
skutków nie da się przewidzieć, np. intensywne opady atmosferyczne, huragan, a także w 
razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły 
wyższej, 
b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 
c) w razie konieczności dokonania zmiany dokumentacji budowlano – wykonawczej w 
oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, jeżeli w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy okaże się, że dokumentacja ta zawiera błędy, braki lub wady. 
 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
19.1 Środki ochrony prawnej 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 Pzp. 
19.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp. 
19.3 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 Pzp. 
19.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
19.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
19.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 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 publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
20. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
20.1 Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
 
21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
21.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
 



22. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
22.1 Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym 
samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy 
warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
 
23. INNE: 
23.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień 
publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
3. załącznik nr 2 – o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy 
pzp; 
4. załącznik nr 2a – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
5. załącznik nr 3 – wykaz wykonanych robót budowlanych; 
6. załącznik nr 4 – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia; 
7. załącznik nr 4a – oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach osób uczestniczących w 
wykonywaniu zamówienia;  
8. załącznik nr 5 – wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom; 
9. załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji 
wykonawcy niezbędne zasoby 
10. załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
11. załącznik nr 8 – projekt umowy 
12. załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa 
 
 
 
 
 
 
 


