
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane

(SIWZ)
==================================================================

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 Gmina Miejska Giżycko -
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

11-500 Giżycko ul Moniuszki 5
Obiekt: Port Ekomarina Giżycko

 przy ul. Dąbrowskiego 14 
11-500 Giżycko;

Remont pomostów pływających
- wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z

towarzyszącymi robotami budowlanymi i
instalacyjnymi.



I. Informacja o postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY

 Gmina Miejska Giżycko -
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

11-500 Giżycko ul Moniuszki 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONT POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH
polegający na wymianie wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami

budowlanymi i instalacyjnymi.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 
internetowej Miasta Giżycka : www.bip.gizycko.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP 1/2019
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia 
Zamówienie to jest finansowane z budżetu miasta. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
            Gmina Miejska Giżycko -

„Zamawiający”  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                    11-500 Giżycko ul Moniuszki 5

„Postępowanie” postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej
Specyfikacji.

„SIWZ” niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.
„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę 

na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 
wykonania zamówienia.

Dane Zamawiającego:
NIP: 845-19-51-457
Dokładny adres do korespondencji: 11-500 Giżycko ul Moniuszki 5
telefon  do kontaktu w sprawie Zamówienia:  509 805 635
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: mosir@gizycko.pl, ekomarina@gizycko.pl 

II. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont trzech pomostów pływających polegający na wymianie wszystkich
elementów drewnianych pomostów wraz z drewnianymi pokładami zamocowanych do nich bocznych odnóg
w basenie portu Ekomarina Giżycko przy ul. Dąbrowskiego 14 11-500 Giżycko.

Zakres robót budowlanych:
- demontaż drabinek ratowniczych,
- demontaż postumentów zasilających,
- demontaż y-bomów (bocznych odnóg zamocowanych do pomostów),
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- demontaż  pozostałych elementów wyposażenia pomostów:: znaki informacyjne z numerami kei, stojaki
na koła ratunkowe, prowadnice pali cumujących, blachy zabezpieczające pod trapy, tabliczki z numerami
stanowisk,  knagi  cumownicze,  łańcuchy kotwiczne pomostu,  trapy łukowe pomostów, orurowania  do
prowadzenia mediów

- demontaż drewnianych listew na obrzeżach pomostów,
-   demontaż drewnianych deków na odnogach cumowniczych,
-   demontaż drewnianych deków na pomostach,
-   montaż nowych rolek w prowadnicach pali cumujących,
-   montaż nowych kompletów rolek trzech trapów łukowych,
- montaż  nowych deków i listew z drewna na pomostach,
-    montaż nowych deków na odnogach cumowniczych,
-   montaż odnóg cumowniczych do pomostów,
- montaż wszystkich zdemontowanych i wymienionych wyżej elementów wyposażenia pomostów,
-   utylizacja odpadów (zdemontowanych deków)

Stosownie  do  treści  art.  30  ust.  8  ustawy  PZP,  Zamawiający  informuje,  że  przedmiot  zamówienia  nie
wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. 

Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy i wymiany drewnianych deków  
sosnowych na 2 pomostach o wymiarach 6200 x 240 cm (keje D i E)  i 1 pomoście o wymiarach 5250 x 240 
cm (keja A) oraz wymiany pokładów drewnianych odnogach cumowniczych o długości 12 m. Dostawie i 
wymianie podlegają również zamocowane po obu stronach wymienionych pomostów drewniane listwy 
odbojowe oraz rolki prowadnic pali cumujących i trapów łukowych. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określa przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy . Każdy z Wykonawców winien 
odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z 
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z 
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty 
odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana 
nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń,
itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w 
dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp... 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez  Zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać,  że  oferowane  przez  niego dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Przypomina się również, że:
- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i  maszyn, które są zgodne z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja  placu  budowy  i  prowadzenie  prac  budowlanych  nie  mogą  zagrażać  środowisku

naturalnemu.
Termin  usunięcia  wad:  do  14 dni  liczone  od  powiadomienia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  
o wadzie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udzielenia  minimum  36-miesięcznej gwarancji  na  wykonane  roboty,
zastosowane materiały i ich montaż wraz z konserwacją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty
odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. 
 
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji 
zamówienia przez osoby  zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- montaż drewnianych deków na pomostach pływających,
- montaż elementów wyposażenia pomostów pływających,
- roboty instalacyjno montażowe
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):



Urządzenia portowe 34931000-2
Roboty instalacyjne w zakresie pomostów do wsiadania dla pasażerów 45213353-2
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5
Usługi impregnacji drewna 77220000-8
Pomosty umożliwiające pasażerom wejście na statek 34931200-4
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Podwykonawstwo
1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w 

ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać 
firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ.

2.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 
należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji 
oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

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

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

5. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem
są usługi,  dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego,  zawarta między
wybranym przez  Zamawiającego Wykonawcą a  innym podmiotem (Podwykonawcą),  a  w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami. Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca przy zawieraniu umów
o podwykonawstwo zostały opisane w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że: 
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
3) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
6) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
8) zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Początek realizacji zamówienia ustala się na termin 15.10.2019
2) Koniec realizacji zamówienia ustala się na termin 30.11.2019

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z  
odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy  

Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  wykonał  w okresie  ostatnich pięciu  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie wykonania lub remontu pomostów pływających, każda z
nich o wartości co najmniej100.000,00 zł brutto.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień
zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN). 

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych
robót, musi być spełniony: 
- przez Wykonawcę samodzielnie lub
- przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 
- a  w  przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie,  samodzielnie  przez  minimum  jednego  z

wykonawców występujących wspólnie. 
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia
różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,  lub jego części,  polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców
A. Dokumenty i  oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców,  które  należy złożyć wraz z

ofertą.
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z postępowania  na  formularzu  zgodnym  z  treścią

załącznika nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu  na  formularzu  zgodnym z  treścią

załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której 
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz 
z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2 i 3.

B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust.  5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze
zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

C. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. :
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na 
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym 
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany 
będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca 
zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.
1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w 
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. 



2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy PZP, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki 
w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 
wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną – adres e-mail: mosir@gizycko.pl Przesyłane wiadomości powinny stanowić
załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: txt, .rtf, .pdf, .doc.

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa 
należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania (pocztę elektroniczną) na adres mosir@gizycko.pl. 

Wyjaśnianie treści SIWZ
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. 
W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być 
złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania 
źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia 



wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez  ujawniania
źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  zamieści  na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:
- w zakresie merytorycznym:  Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:  Dyrektor MOSiR - Marian Mieńko

VII.   Wymagania dotyczące wadium.  
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

VIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 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.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
Pisemna oferta
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione 
kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna oferta 
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż
jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Warunki formalne
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę 
musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru 
sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego 
pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z
tłumaczeniami na język polski.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem
art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej



konkurencji. 
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,   nie później niż w terminie składania ofert     
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. 
zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 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.
Wykonawca  zastrzegając  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zobowiązany  jest  złożyć  stosowne  oświadczenie
zgodne z treścią pkt 8 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z uzasadnieniem.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

Poprawki w ofercie
Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.
Ofertę należy  włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:
a) adresat:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
11-500 Giżycko 
ul. Moniuszki 5

b) zawartość:
oferta na:

Port Ekomarina Giżycko, przy ulicy Dąbrowskiego 14; 
remont pomostów pływających  - wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z

towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

c) dopisek:
NIE OTWIERAĆ PRZED: 16.08.2019 r. godz. 10:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V A SIWZ.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert
Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 9:00 
w sekretariacie MOSiR 11-500 Giżycko ul Moniuszki 5
Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców 
wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania 
Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do 
Zamawiającego. 

Oferty złożone po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.



Zmiana i  wycofanie ofert.
Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia
dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna
zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.
Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.08.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki
5 w sekretariacie.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Koperty  oznaczone  „Zmiana" zostaną  otwarte  w  pierwszej  kolejności.  Dane  z  ofert,  których  dotyczy
wycofanie nie będą odczytane.
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego,
okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www. bip.gizycko.pl
informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jawność postępowania.
Protokół  wraz z załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do protokołu udostępnia  się  po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej  oferty lub unieważnieniu postępowania,  z  tym że oferty udostępnia  się  od chwili  ich
otwarcia.
Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.
1. Przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Kosztorys ofertowy stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej.
4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto (z VAT) podana 

w formularzu oferty.
5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z: 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót,
własnej kalkulacji dotyczącej robót przygotowawczych i wszelkich pozostałych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy [zorganizowanie zaplecza dla pracowników; wydzielenie, oznakowania i 
zabezpieczenie terenu prowadzenia robót; zorganizowanie zaplecza na potrzeby składowania 
materiałów budowlanych oraz kontenera do gromadzenia urobku z demontaży i rozbiórek; 
transport materiałów; wynajem dźwigu, zabudowa podliczników energii elektrycznej i wody wraz 
z poniesieniem kosztów zużytej energii elektrycznej i wody (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi
w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót) przygotowanie dokumentów odbiorowych], które 
należy uwzględnić w cenie ofertowej.

6. W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte
wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

7. Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania:

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
9. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
10. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia. 
11. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane

będą w PLN.
12. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje

Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie



prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Kryteriami oceny ofert są :

1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi  (Or) (40%) 

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
2.1. Cena oferty brutto (Cp).

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.
b)  Punkty  pozostałych  ofert  liczone  będą  wg  proporcji  matematycznej  z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku:
Co

Cp =                     × 60 pkt.
Cb

gdzie:
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej 
Cb - cena oferty badanej

2.2. Kryterium Okresu rękojmi (Or).
Ocena  ofert  w  kryterium  okres  rękojmi zostanie  dokonana  na  podstawie  informacji
przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu oferty według poniższych zasad:
a) Wykonawca winien wskazać okres rękojmi w pełnych miesiącach;
b) minimalny okres rękojmi wynosi Ormin 36 miesięcy;

Oferta  Wykonawcy,  który  zadeklaruje  36-miesięczny  okres  rękojmi  otrzyma  0  pkt  
w kryterium okres rękojmi.
W przypadku niewskazania przez  Wykonawcę deklarowanego okresu rękojmi,  do oceny
zostanie przyjęty termin minimalny Ormin (36 miesięcy), a oferta otrzyma 0 pkt w kryterium
okres rękojmi.
Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

c) maksymalny punktowany okres rękojmi wynosi Ormax 72 miesiące.
W przypadku  zadeklarowania  okresu  rękojmi  wynoszącego  więcej  niż  72  miesiące,  do
oceny zostanie przyjęty okres 72-miesięcy.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres rękojmi (72 miesiące), otrzyma maksymalną
ilość punktów, tj. 40 pkt. 

d)pozostali  Wykonawcy,  którzy  zaoferują  wartości  pośrednie  (pomiędzy  wartością
najkorzystniejszą, tj. 72 miesięcy a najmniej korzystną, tj. 36 miesięcy), otrzymają liczbę
punktów obliczoną wg następującego wzoru:

                                 Orx – Ormin 
Ocena oferty X = ---------------------- x 40 pkt
                                 Ormax – Ormin

gdzie:
Orx – okres rękojmi w ofercie X
Ormin – minimalny okres rękojmi  
Omax – maksymalny okres rękojmi 

      Ocena  końcowa  oferty  to  suma  punktów  uzyskanych  przez  daną  ofertę  w  zakresie
powyższych  
      kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

            Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium Or okres rękojmi wynosi: 40  
            pkt.

2.3. Wynik całkowity
Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca



najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:    

Po = Cp + Or,  gdzie:
Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi”

Jeżeli  nie  można wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z uwagi  na to,  że  dwie  lub  więcej  ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
z dokładnością  do drugiego miejsca  po przecinku z zachowaniem następującej  zasady:  jeżeli
parametr  miejsca  tysięcznego jest  poniżej  5  to parametr  setny  zaokrągla  się  w dół,  jeżeli
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 
Ocena punktowa  będzie  dotyczyć  wyłącznie  ofert  uznanych  za  ważne  i  niepodlegających
odrzuceniu.

3.  Jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do powstania  obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego nabycia  towarów,  Zamawiający  w celu  oceny  takiej
oferty  dolicza  do przedstawionej  w niej  ceny  podatek  od towarów  i  usług,  który  miałby
obowiązek wpłacić zgodnie zobowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Sposób oceny ofert 
1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości 
poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty 
omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
zostanie poprawiona.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów 
wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
(określonych w rozdziale V pkt C niniejszej SIWZ).

5. Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu ofertowym jest podana prawidłowo bez   
względu na sposób jej obliczenia.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.
93 ust.1 PZP.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 



wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w  przypadkach,  o

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 i pkt 4 na stronie internetowej.
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.

XIV.  Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej
umowy.
Wzór  umowy  o  udzielenie  zamówienia  stanowi  załącznik  nr  6  do  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zwanej dalej „ustawą” środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) 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 niniejszej ustawy,

- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również 
zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie
Zgodnie  z  art.  180 ust.  1  ustawy odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od niezgodnej  z  przepisami  ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy.  W  niniejszym  postępowaniu  odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego
4. opisu przedmiotu zamówienia,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania formalne odwołania
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.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie z art. 180 ust. 5 
ustawy 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. 
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1. nie zawiera braków formalnych;
2. uiszczono wpis.

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8


Terminy na wniesienie odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
     zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  wnosi  się  w terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w Biuletynie  Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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.

4. Jeżeli  Zamawiający  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  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.  Zamawiający
lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta
może  zostać  wniesiona  w  formie  pisemnej  lub  ustnie  do  protokołu.  Zamawiający  może  uwzględnić
odwołanie  w  całości  zarzutów przedstawionych  w odwołaniu. W takiej  sytuacji  Izba  jest  zobligowana
umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem
odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3
ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje
wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy
przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po
stronie zamawiającego nie wniósł  sprzeciwu wobec uwzględnienia części  zarzutów. W takim przypadku
zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Cofnięcie odwołania
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpi  przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych
Zgodnie  z  art.  192 ust.  3  ustawy Izba  może,  jeżeli  umowa w sprawie  zamówienia  publicznego została
zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

1. unieważnić umowę; albo
2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na 
podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku 
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w 



ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe 
nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w 
zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które 
nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu 
w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Giżycko, dnia 29.07.2019 r.

Załączniki:
- załącznik nr 1 - wzór formularza oferty
- załącznik  nr  2  -  wzór  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  podstawie  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych

- załącznik  nr  3  -  wzór  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego na  podstawie  okoliczności,  o  których mowa w art.  24  ust.  1  ustawy Prawo
zamówień  publicznych  –  w  odniesieniu  do  podmiotów  na  zasobach,  których  Wykonawca  polega
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

- załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych robót
- załącznik nr 6 –  wzór umowy
- załącznik nr 7 – klauzula informacyjna 
- przedmiary robót.

Strona
Z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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