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na 
wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz 

dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie –  
Etap I. 

 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r.poz. 2164). 
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1. ZAMAWIAJ ĄCY:  
 

Instytut Metalurgii i In żynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk  
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, 
tel. (012) 295-28-00, fax (012) 295-28-04 
e-mail: przetargi@imim.pl, www.imim.pl 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Wspólny Słownik Zamówień: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne 
 
3.2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do 
prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN 
w Krakowie, 
Zakres zamówienia obejmuje:  
Część I: Wykonanie projektu; 
Część II: Ocieplenie stropodachu; 
Część III: Likwidacja okien w laboratorium; 
Część IV: Wymiana drzwi i bram; 
Część V: Wymiana obróbek blacharskich i parapetów; 
Część VI: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych; 
Część VII: Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej;  
Część VIII: Przebudowa kominów wentylacyjnych; 
Część IX: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. 
 
1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania remontu budynku 

z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu 
Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie  - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zgodne z Programem Funkcjonalno- Użytkowym. 

2. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta. 
3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu inwestora - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
4. Wykonanie na podstawie w/w dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na 

wykonaniu remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz 
dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie   obejmujących 
w szczególności:  

1) roboty budowlane 
a) demontaż obróbek blacharskich parapetów, okapów i pasów podrynnowych, 
b) demontaż rynien i rur spustowych z rynhakami i rurhakami, 
c) odkopanie podejść pod rury spustowe i demontaż, 
d) wykop wzdłuż ścian zewnętrznych budynków z oczyszczeniem ścian pod uzupełnienie izolacji 

p. wilgociowej i termicznej, 
e) skucie odparzonych tynków, 
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f) skucie wystających elementów parapetów zewnętrznych, 
g) frezowanie izolacji dachu z pianki poliuretanowej pod nową warstwę ze styropapy, 
h) demontaż czapek na kominach, 
i) demontaż balustrad zewnętrznych ~12m2, 
j) demontaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych, 
k) demontaż logo i tablic informacyjnych,  
l) demontaż krat okiennych parteru budynku administracyjno biurowego, 
m) oczyszczenie elewacji wykonanej z okładziny kamiennej wraz z uzupełnieniem spoinowania. 

2) roboty termo modernizacyjne, montażowe, wykończeniowe: 
a) metoda BSO,  nowa nazwa ETICS (ocieplanie styropianem lub wełną mineralną osłoniętą siatką 

i tynkiem silikonowym w kolorze) 
b) płyty ocieplające o grubości minimum 12 cm łącznie należy mocować dwuwarstwowo 

eliminując powstawanie mostków termicznych na kleju i dyblach 
3) roboty dekarskie: 

a) uzupełnienie podlewek w spadkach pod parapety zewnętrzne i na gzymsach 
b) wykonanie nowych obróbek i parapetów zewnętrznych, 
c) wykonanie nowej warstwy pokrycia dachu ze styropapy Montaż rynien i rur spustowych, 
d) montaż czyszczaków na RS. 

4) roboty fundamentowe i ziemne: 
a) uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych, 
b) ocieplenie Mur fundamentowego,  
c) zasyp wykopu warstwowo z zagęszczeniem warstwami, 
d) wykonanie opaski z płyt chodnikowych betonowych wokół ścian wewnętrznych obiektów w 

strefie trawników, 
e) uzupełnienie humusu i wysianie trawy,  

5) roboty inne: 
a) montaż wsporników pod klimatyzatory, 
b) podniesienie kominów, 
c) uzupełnienie tynków na kominach, 
d) dostawa i montaż balustrad, 
e) wymiana drzwi i bram zewnętrznych rozwieralnych, 
f) zamurowanie okien hali warsztatowej, 
g) czyszczenie fragmentów elewacji; 

6) Wod-kan: 
a) Wykonanie nowych podejść pod RS, 
b) Montaż czyszczaków, 
c) Montaż rur spustowych, 
d) Montaż rynien 

7) Klimatyzacja: 
a) montaż zdemontowanych jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, 
b) podłączenie do zasilania, 
c) uzupełnienie czynnika chłodniczego 

8) Wentylacja: montaż nowych kratek wentylacyjnych zamontowanych na elewacji, 
9) Marketing (kaseton,) - dostawa i montaż nowego kasetonu reklamowego z logo i nazwą, 

 
1.3. Prace budowlane należy wycenić i wykonać z uwzględnieniem:  
1. Wykonywania prac na terenie funkcjonującego obiektu, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu 

wykonywania robót. Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu 
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prac (maksymalnie jednodniowe wypadające w dniu roboczym), które nie będą miały wpływu na 
końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia; 

2. Prowadzenia prac, w tym „głośnych” np. wyburzeniowych stosownie do wymagań Inwestora (np. praca 
tylko w godzinach wczesnorannych, popołudniowych lub nocnych); 

3. Prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w budynku IMIM 
PAN. W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć: 
1) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczną,  
2) zabezpieczenie przed wibracjami, 
3) zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych, 
4) wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem zalaniem, 

włamaniem, kradzieżą, 
4. Utrzymania w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych w budynku; 
5. Wytycznych Użytkownika; 
6. Wytycznych nadzoru Zamawiającego; 
7. Opracowania programu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
8. Opracowania projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy wraz z uzyskaniem 

koniecznych zezwoleń w jednostkach administracji państwowej i Zamawiającego;  
9. Prawa Budowlanego; 
10. Przeprowadzenia procedur i uzyskania właściwych zezwoleń formalno-prawnych (np. zgłoszeń, opinii, 

decyzji pozwolenia na budowę, zakup dziennika budowy, zgłoszenie w PINB) – jeżeli są wymagane; 
11. Oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. 

Oraz Prawa budowlanego; 
12. Kosztów prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, niewymienionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, a wymaganych przez obowiązujące przepisy (szczególnie sanitarne 
i p. pożarowe) lub wynikających z zasad sztuki budowlanej oraz niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania całości instalacji wraz z urządzeniami; 

13. Kosztów przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do 
dokumentacji projektowej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania skutecznych zabezpieczeń części budynku i jego 
wyposażenia narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie wskutek prowadzonych robót budowlanych 
oraz na swój koszt usunie negatywne skutki prowadzonych prac. 

15. Poniesienia pełnej odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody do wysokości powstałej szkody. 
16. Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w dokumentacji przetargowej, zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub 
wynikają z zasad sztuki budowlanej. 

17. Wykonawca zobowiązuje się przywrócić teren budowy po zakończeniu robót do stanu sprzed wykonania 
robót. 

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osoba trzecim, powstałe w trakcie realizacji 
prac. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy i w rejonie 
prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia gruzu z prac 
rozbiórkowych na wysypisko. Należy zminimalizować możliwość pylenia podczas usuwania gruzu 
i odpadów. Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi oraz gruzu wliczone są 
w wynagrodzenie Wykonawcy.  

20. Wykonawca utrzymywać będzie teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, poprzez 
systematyczne usuwanie zbędnych materiałów 

21. Kosztów wynikających z udzielonej gwarancji, tj. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania czynności: 
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1) niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających 
uregulowaniu w polskim prawie; 

2) zapewniających pozostawanie eksploatowanych urządzeń i elementów w niepogorszonych 
funkcjonalności i stanie. 

Koszty tych czynności ponosi Wykonawca, a Zamawiający koszty materiałów. 
Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały, urządzenia i robociznę) gwarancji jakości na całość 
robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia oraz konstrukcji budowlanej, w którą Wykonawca 
będzie ingerował,  na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat).  
 
Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Oferentów. Osoby delegowane przez 
zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 15.07.2016 o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej w siedzibie IMIM PAN w Krakowie, ul.  Reymonta 25. 
 
3.4 Oferent winien udzielić pełnej (materiały, urządzenia, wyposażenie i robocizna) gwarancji 
na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. 
 
3.5 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
 
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
3.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
 
3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
3.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IAJĄCYCH  
4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:  
Część I: Wykonanie projektu w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część II: Ocieplenie stropodachu w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część III: Likwidacja okien w laboratorium w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część IV: Wymiana drzwi i bram w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część V: Wymiana obróbek blacharskich i parapetów w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część VI: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część VII: Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część VIII: Przebudowa kominów wentylacyjnych w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.; 
Część IX: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.; 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniający warunki 
i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
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6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich 
spełnienie wskazanymi dokumentami: 
 

Lp. Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 

1 

Uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich 
posiadania 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2 Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy) - w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej  2 (dwie) 
realizacje,  polegająca na wykonaniu termomodernizacji 
budynku, każda na kwotę min. 150.000,00 złotych brutto (sto 
pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100), z podaniem daty, wartości 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu 
i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4 
Osoby zdolne do wykonania 
zamówienia 

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
1) Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

2) Osobami które będą pełnić funkcję projektanta , posiadającymi 
uprawnienia do projektowania w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń. 

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17  kwietnia 2008r. z zm.) oraz na 
podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z zm.). 
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod 
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich 
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.  
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób – zał. 
nr 6 oraz oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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6.3 Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  w trakcie  zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
6.4 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6.5 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
6.6 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
 
7. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU  
 

7.1. Wymagane dokumenty 
 

Lp. Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 

1 

W zakresie wykazania 
spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
załącznik numer 2 do SIWZ 
2) Wykaz robót budowanych 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ 
Dowodami potwierdzającymi że roboty zostały wykonane należycie są: 
1) poświadczenie,  
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt 1); 
W przypadku gdy zamawiający (IMIM PAN) jest podmiotem, na rzecz 
którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
odpowiednio w pkt 1) i pkt 2), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy 
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, 
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
zamawiającemu. 
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3) Wykaz osób, 
Wykaz 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 do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy (posiadania wiedzy i doświadczeniu, osób zdolnych 
do wykonania zamówienia), polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, 
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów żąda dokumentów tj: 
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty z których musi bezspornie 
i jednoznacznie  wynikać w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 

2 

W zakresie potwierdzenia 
niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik numer 3 do 
SIWZ 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

3 
Dokumenty dotyczące 
przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 

7.2 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,  spółka 
cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi 
złożyć dokumenty wymienione w tabeli 7.1. odpowiednio dla każdego Wykonawcy. 
7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt  7.2.2   niniejszej SIWZ zobowiązany jest przedłożyć 
dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

1 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

7.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, wykonawca zastępuje je  oświadczeniem, w którym 
określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożonym przed notariuszem, 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. 
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8. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANY 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom 

należy przedłożyć. Zamawiający nie wymaga szczególnych dokumentów w tym zakresie. 
 
9. INNE DOKUMENTY 
9.1 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

Lp. Wymagany dokument: 
Nr załącznika 

do SIWZ 
1 Wypełniony formularz oferty. 1 

2 Tabela rozliczeniowa 12 

3 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.  

9.3. Dokumenty, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 luty 2013 r. poz. 231) należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
9.4. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub 
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 
9.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złożył oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub 
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki 
określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający 
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
lub dokumentów. 
9.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
10. POSTANOWIENIA DOTYCZACE WNOSZENIA OFERTY WSPOLN EJ (KONSORCJA/ 
SPÓŁKI CYWILNE) 
10.1 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. Pełnomocnictwo w 
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy 
dołączyć do oferty. 
10.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 6.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. 
10.3 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 
10.4 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 10 SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
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11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
11.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych. 
11.2. Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie 
pisemnej. 
11.3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują (do wyboru): 
1. pisemnie,  
2. faksem, 
3. drogą elektroniczną.  
Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, 
wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 
11.4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Mgr Marek Pac – tel. (12) 295-28-45, w godz. 8:30-15:30 
11.5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby zamawiającego, na nr fax. 
(12) 295-28-04 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@imim.pl  z określeniem postępowania, którego 
dotyczą. 
 
12. WADIUM:  
12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000.00 PLN (słownie: dwa tysiące  
00/100 PLN). 
12.2. Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 2016-07-25 do godz. 10:00. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
nr 30 1130 1150 0012 1266 9520 0005 
Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 

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  
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, 
bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (IMIM PAN). 

12.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 
12.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
12.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
a Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego. 
12.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
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bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 
12.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 
3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
4. oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12.8 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia 
dokonania przelewu bankowego. 
12.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć 
w Sekretariacie IMIM PAN (pok. 226) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę dołączyć do oferty 

 
13. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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 jednak niż 
60 dni.  
13.3 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. 
 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
14.3. W przypadku określonym w pkt 10.1 na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach 
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
14.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.5 Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszej specyfikacji. 
14.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
14.7 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
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14.8 Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 
którejkolwiek kartki. 
14.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą ofertę. 
14.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego 
oraz opisanych w następujący sposób:  
 

„Oferta na: wykonanie  remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych 
oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie - etap I,  

,,NIE OTWIERAĆ przed  25 lipca 2016 godz. 12:00, znak sprawy: PN–05–2016” 
 

Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę 
i adres Oferenta. 
W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia. 
14.11 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. Powiadomienie to musi być opisane w sposób 
wskazany w pkt. 14.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
14.12 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić 
w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy 
14.13 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, 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003. Nr 153, 
poz. 1503 z poźn. zm). 
14.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, pokój 
nr 225 (Sekretariat), II piętro do dnia 25  lipca 2016 r. do godz. 10:00.  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie 
15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 12:00, w Instytucie Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25,                      
30-059 Kraków, pok. 226 (Sala seminaryjna),  II piętro. 
15.3 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 
terminu składania ofert. 
 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

16.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu 
zamówienia, z podaniem ceny z projekt (nie więcej niż 4 % całości zamówienia) oraz ceny z część 
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budowlaną Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
16.2 Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  
postanowień umowy z załącznikami. 
16.3. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 
Dokumentacji Przetargowej i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie 
zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie 
na wszelkie pytania. Ewentualne niejasności i błędy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie będą 
podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego. 
16.4. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty 
usług nie ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a których wykonanie jest niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, 
wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie 
niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, uzyskania 
certyfikatów, szkoleń pracowników Użytkownika itp., ubezpieczenie budowy, przechowywanie urządzeń, 
regulacje należności za media oraz wszelkie inne koszty. 
16.5 Wykonawca przy określaniu ceny winien również uwzględnić konieczność prowadzenia prac w sposób 
umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu m.in. poprzez prowadzenie prac w godzinach nocnych. 
Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania 
zawarte w Dokumentacji Przetargowej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które 
zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane. 
16.6 Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług 
z 11.03.2004 r. (Dz.U.04.54.535. z późn. zmianami). 
16.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
17. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WALUTY W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 
Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
18. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 
18.1 W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający 
wykluczy oferenta z postępowania. 
18.2 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
18.3 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. 
 
19. ODRZUCENIE OFERTY 
19.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 

20. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
20.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 
1. Cena (koszt) 95 % 
2. Okres udzielonej Gwarancji  5 % 
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20.2 Punkty przyznawane za podane w pkt. 20.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: 
Nr kryt. Wzór 

1. 

Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( C min / C bad ) * 100 * waga 
gdzie: 
 - C bad – cena brutto podana w ofercie badanej  
 - C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert  

2 

Gwarancja 
Punkty liczone będą wg następujących zasad 
Liczba punktów – G * waga 
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące 
wyliczenie: 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący 60 m-cy - 0 punktów, 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 61 do 63 m-cy – 25 punktów, 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 64  do 66 m-cy - 50 punktów, 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 67 do 69 m-cy – 75 punktów, 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący od 70 do 72 m-cy - 100 punktów. 
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.  

20.3.Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową 
ocenę danej oferty. 
20.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
20.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
20.6 Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
21.1 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 kryterium oceny ofert. 
21.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
21.3 Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym 
zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
21.4 O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
21.5 Informacje wskazane w pkt. 21.3 Zamawiający umieści także w swojej siedzibie w miejscu publicznie 
dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
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21.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
22. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZY 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 
22.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, ponadto wtedy, gdy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy 
22.2 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka 
cywilna, konsorcjum), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie 
ofertę musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i okres gwarancji udzielony 
przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności 
solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 
22.3 Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu:  
1. uprawnienia wymienione w pkt 6.2.4 niniejszej specyfikacji oraz aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wymienionych w pkt 6.2.4 odpowiedzialnych za 
realizację zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę przed podpisaniem umowy osób wskazanych w załączniku nr 6, pod 
warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały  kwalifikacje spełniające warunek pkt 6.2.4 
SIWZ . 

3. Zakres robót które Wykonawca wykona osobiście, a w przypadku zlecenia części zamówienia 
podwykonawcy należy przedstawić wykaz podwykonawcy/ów przewidzianych do realizacji 
zamówienia wraz z zakresem robót który będzie realizował 

4. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotu 
będącego podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest 
obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub też samodzielnie Wykonawca spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzenia. 

 
23 ZASADY WPROWADZENIA PODWYKONAWCY 
23.1 Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części wymienionych w ofercie 
robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
23.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
23.3. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności 
z postanowieniami  Umowy w szczególności:  
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1. przedmiot umowy z podwykonawcą  powinien być zgodny z zakresem wskazanym przed podpisaniem 
umowy. 

2. materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacja przetargową; 
3. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 16 dni od daty otrzymania 

faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 
dokumentu określonego § 6 ust. 19 projekt  umowy; 

4. termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu 
Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu 
technologicznego i zasad sztuki budowlanej,  stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą;                                                                                                                                                   

5. okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi  i gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; 

6. w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  

23.4 Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 
należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem § 6 ust. 22 wzoru 
umowy. 
23.5 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 
23.6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 
wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego. 
23.7 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu u Specjalisty ds. zamówień 
Publicznych IMIM PAN (pok. 221), projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku 
zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy Podwykonawca lub 
każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt umowy z dalszym Podwykonawcą zobowiązany jest 
przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.  
23.8 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 
przedłożenia projektu u Specjalisty ds. Zamówień Publicznych IMIM PAN (pok. 221) na zasadach 
określonych w pkt. 23.7. 
23.9 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 23.8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, 

w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania 
robót, 
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2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 23.7, 
3. niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców, 
4. określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 16 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, 
5. gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie i harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, 

6. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, 

7. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót, 

8. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

23.10 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt. 23.8 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
23.11 Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 
jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
Wraz z kopią zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zobowiązany jest równocześnie przedłożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy o akceptacji tej  umowy. 
W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest 
zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 
23.12 Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w 
całości zastrzeżeń, o których mowa w pkt 23.10.  
23.13 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
23.14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł . 
23.15. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku 
określonym w pkt. 23.12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 23.14, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 16 
dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 
23.16 Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 23.11 i 23.14, 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 
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23.17 Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana 
przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 23.3 do 23.16. 
23.18 Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w  pkt 6.3 w celu wykazania spełnienia warunku  określonego pkt. 6.2.4 i 6.2.2, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
24. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
24.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje. 
24.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego Oferta zostanie przyjęta do realizacji, wniesienia 
bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej  zabezpieczeniem”, 
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 
24.3  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
24.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 
1. pieniądzu; 
2. gwarancjach bankowych; 
3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

24.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. 
24.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 
24.7 Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy i powinno ono obejmować (w przypadku 
zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna) okres od dnia zawarcia do upływu terminów obliczonych 
zgodnie z pkt 24.9 lit. a. 
24.8 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych czy gwarancji 
ubezpieczeniowych mają one zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania 
należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie zamawiającego). 
24.9 Zasady zwrotu zabezpieczenia. 
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie: 70 % wpłaconej kwoty - w terminie 30 dni od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru zamówienia, 30% wpłaconej kwoty – w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, po pozytywnym przeglądzie przedmiotu zamówienia. 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci 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. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający 
zwróci, poprzez jego przesłanie listem poleconym na adres Wykonawcy. 

UWAGA: Wszelkie szczegóły związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, po przyjęciu jego Oferty do 
realizacji 
 
25. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
25.1 Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
Specyfikacji. 
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26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
26.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
prowadzoną przez Prezesa Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). 
 

26.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

26.3 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 na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o 
tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
26.4 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. 
 

26.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

26.6 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. 27 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
26.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 
się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
26.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 26.6 i ust. 26.7 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. 
26.9 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
26.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
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26.11 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
26.12 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
26.13 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. 
 
27. INNE: 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 
5 Wykaz wykonanych robót budowlanych 
6 Wykaz osób odpowiedzialnych z wykonie zamówienia 
7 Projekt umowy  
8 Dokument gwarancyjny 

9 
Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

10 Wzór oświadczenia podwykonawcy 
11 Program funkcjonalno – użytkowy 
12 Tabela rozliczeniowa 
13 Rysunki 
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