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CZĘŚĆ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

tel. 52 323 67 63 

e-mail: a.koscielna@ukw.edu.pl 

Adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl 

CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą P z p. 

CZĘŚĆ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka Kujawsko-

pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna 

infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

CZĘŚĆ IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.  „Budowa Centrum Pomocy 

Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, polegająca na rozbudowie budynku dydaktycznego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego usytuowanego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy (działka 

nr ew. 24, 25 w obrębie 471) o centrum pomocy psychologicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przebudową miejsc postojowych i instalacji zewnętrznych: kanalizacja deszczowa i 

elektryczna (oświetlenie) oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego i 

zaprojektowaniem i przebudową infrastruktury teletechnicznej  (zwana dalej „Inwestycją” lub 

„robotami budowlanymi”).  

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez JM Pracownia 

Projektowa mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak ul. Wiertnicza 9 62-200 Gniezno, stanowiąca 

załącznik do SIWZ (teczka od 1 do 11 i od 14 do 16), opis przedmiotu zamówienia, wraz z 

przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 

http://www.ukw.edu.pl/
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3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 

30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

określonych w dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku oferowania materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 

wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy P z p oraz  przedłożenia dokumentów potwierdzających 

ich równoważność takich jak: certyfikat lub aprobata techniczna, z podaniem nazwy podmiotu 

wydającego oraz terminu ważności. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora 

dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji materiałów lub rozwiązań równoważnych lub ich niezgodności z 

opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). 

6. Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizuje plac  i zaplecze 

budowy na czas realizacji inwestycji oraz zapewni na własny koszt media (tj. woda/prąd/gaz) 

niezbędne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

uwzględniający uwagi zawarte w pkt. 8. 

8. Z uwagi na to , że prace wykonywane będą w otoczeniu czynnych obiektów, roboty muszą być 

prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie ustawowych zadań Zamawiającego.  

9. Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia z użytkowania otaczających budynków na czas robót. 

10. Kolejność robót zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą na podstawie harmonogramu prac, 

który powstanie po konsultacjach z Zamawiającym.  

11. Zamawiający przewiduje doposażanie obiektu w trakcie robót budowlanych i wnosi, aby Wyko-

nawca dopuścił dostawców wskazanych przez Zamawiającego na teren budowy. 

12. Wszelkie prace należy zgłaszać i koordynować poprzez przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanego w umowie. Wykonawca w trakcie pracy zobowiązany jest do utrzymywania czystości i 

należytego porządku związanego z wykonywanymi robotami w miejscu pracy i na ciągach 

komunikacyjnych.  
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13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia 

zgodnie z: 

a) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 

budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych, o których mowa w art. 

30, ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

14. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania 

robót - przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów własnych Wykonawcy, 

b) stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze 

zm.), 

c) posiadania na zastosowane, przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia materiały i wyroby atestów Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających 

stosowanie w budownictwie oraz aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości, 

itp., wbudowanie materiałów jest możliwe po akceptacji wniosku materiałowego przez 

branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

d) wykonania wszelkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz 

zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i 

organizacyjnej, 

e) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów ppoż. na terenie wykonywania 

prac, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z 

nieprzestrzegania tych przepisów, 

f) umożliwienia Zamawiającemu kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

g) zabezpieczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez Zamawiającego technikami, 

technologiami oraz wyrobami i materiałami lub im równoważnymi, które stanowią 

minimalne wymagania techniczne, 

h) transportu materiałów i odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy na własny 

koszt, 

i) Wykonawca zobowiązany jest przekazać także w dokumentacji powykonawczej karty 

przekazania odpadów. 
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15. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jaki zostanie określony w umowie o 

udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, 

które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane 

cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i jej załącznikach. W przypadku rozbieżności treści dokumentów opisujących 

przedmiot zamówienia o zakresie przedmiotu umowy decyduje  projekt. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji 

przedmiotu umowy. 

17. Do obowiązków Wykonawcy należy w  szczególności: 

a) przygotować zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe; 

b) utrzymywać na placu budowy porządek, a w szczególności należycie składować i usuwać 

wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci oraz urządzenia prowizoryczne; 

c) zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt pojemnik na odpady budowlane (miejsce 

ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów 

budowlanych, oraz przekazać Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej karty prze-

kazania odpadów;  

d) zorganizować i zabezpieczyć, a po zakończeniu robót zdemontować zaplecze budowy, jak 

również ponosić koszty jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów 

tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie placu 

budowy; 

e) sporządzić Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

f) posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budow-

lanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio 

z wykonywaniem robót. Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie Wykonawcę do 

przedstawienia ww. ubezpieczenia oraz dowodu opłacenia składki na ww. ubezpieczenie. 

18. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące sygnalizowanie i uzgodnienie z  Zamawiającym zasadno-

ści lub konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania wykonywania ro-

bót przy czym w razie konieczności ich wykonania lub zaniechania Wykonawca ma obowiązek poin-

formować o tym Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez wykonawcę takiej ko-

nieczności. Zasadność wykonania tych robót musi być potwierdzona przez branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Na pisemne zapytanie Zamawiającego w przedmiocie wykonania robót 

w/w, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni złożyć Zamawiającemu ofertę obejmującą wycenę 

robót. Ponadto, w przypadku, gdy wartość robót przekracza 5 % wynagrodzenia ryczałtowego net-

to, określonego w umowie, oferta będzie zawierała analizę wpływu tych robót na terminy określone 
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w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku, gdy 

oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Strony w przeciągu 5 dni ro-

boczych podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wy-

konania robót. Po osiągnięciu porozumienia w przedmiocie robót, Strony podpiszą protokół ko-

nieczności, który będzie podstawą do wykonania przez Wykonawcę robót i jednocześnie będzie 

określać terminy i warunki wykonania tych robót, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty 

(wypłata dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, lub określenie kwoty o jaką zostanie 

zmniejszone wynagrodzenie). Protokół konieczności od chwili jego podpisania przez obie Strony 

będzie stanowił integralną część umowy. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczające poza zakres przedmiotu umowy bez 

podpisania stosownego protokołu konieczności przez Zamawiającego, wykonane prace nie będą go 

uprawniały do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie będą stanowić podstawy do prze-

sunięcia terminów wykonania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

20. W sytuacji, kiedy Strony nie osiągną porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia nego-

cjacji co do zasad wykonania przez Wykonawcę robót, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich 

wykonanie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. Nie uchybia to możliwości osiągnięcia poro-

zumienia przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie późniejszym. 

21. Obowiązki Zamawiającego. 

21.1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwłocznie - w terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą, umożliwiającym rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu 

umowy przez obie ze Stron. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie ze 

wskazaniem jego granic. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże  

Wykonawcy Dziennik Budowy; 

b) udostępnienie Wykonawcy odpłatnego dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

realizacji przedmiotu zamówienia i zabezpieczenia warunków socjalnych zatrudnionych 

pracowników oraz wskazanie ich miejsca poboru w momencie protokolarnego przekazania 

terenu budowy; 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

d) udostępnienie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia; 

e) zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy; 

f) odebranie zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z umową; 

g) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

22. Warunki odbioru robót budowlanych.  
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22.1. Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiory stanu zaawansowania robót (odbiory częściowe robót); 

c) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzony bezusterkowym protokołem końcowym od-

bioru robót. 

22.2. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego  (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o tym przed ich zakryciem, pod rygorem nie 

dokonania ich odbioru przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Dalsze prace 

mogą być kontynuowane po odebraniu przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) 

prac ulegających zakryciu w formie wpisu do dziennika i/lub protokołu.  

22.3. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru  Inwe-

storskiego i Kierownik Budowy i/lub Kierownicy Robót.   

22.4. Każdy odbiór częściowy robót i odbiór końcowy posiadać będą formę protokołu podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

22.5. Odbioru robót częściowych i odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbiorowa. W skład Ko-

misji odbiorowej wchodzą osoby wyznaczone przez Strony umowy – przedstawiciele Inwestora, In-

spektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy, ewentualnie Kierownicy Robót, Projektant. 

22.6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie najpóźniej w ciągu 10 dni od 

dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów. Goto-

wość do odbioru musi być potwierdzona wpisem do dziennika przez Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego.  

22.7. Protokół odbioru częściowego i końcowego zawiera w szczególności: 

a) datę jego sporządzenia i przedmiot odbioru; 

b) wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru 

końcowego, lub częściowego; 

c) powołanie się na niniejszą umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem 

odbioru z jej postanowieniami; 

d) ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru; 

e) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy. 

22.8. Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że: 

a) przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót; 

b) przedmiot odbioru został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej; 
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c) w wykonanym przedmiocie umowy występują wady lub usterki. 

22.9. Odstępując od odbioru robót Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin 

do usunięcia wad lub usterek lub zakończenia robót. 

22.10. Fakt zrealizowania czynności, o których mowa powyżej  zostanie stwierdzony protokolarnie. 

Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru.  

22.11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, trwającego dłużej niż 2 dni od wyznaczonego na ich usunięcie terminu, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

22.12. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia 

wówczas: 

a) o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zama-

wiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej 

lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono; 

b) o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-

mawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny - na koszt Wykonawcy 

lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

23. Warunki gwarancji i rękojmi: 

23.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ gwarancji  jakości na wy-

konane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia  oraz zastosowane materiały na okres 

co najmniej 36 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protoko-

łu odbioru robót przez Zamawiającego. Jeżeli oprócz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wyko-

rzystane materiały lub urządzenia objęte są również odrębną gwarancją producenta, Wykonawca 

najpóźniej w dacie zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 

stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z roszczeń wynikających z takiej 

odrębnej gwarancji producenta. 

23.2. Termin dotyczący gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego bezusterko-

wego protokołu odbioru robót budowlanych. 

24. Termin rękojmi równy jest terminowi gwarancji. 

25. Wspólny Słownik  Zamówień  Publicznych (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0          Roboty ziemne 



 

11 

 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

27. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

28. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, oferta musi obejmować 

całość zamówienia. 

29. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P z p:  

29.1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednio do rodzaju zamówienia liczbą pra-

cowników z przygotowaniem i kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

29.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P z p oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy P z p 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do realizacji zamówienia (z 

wyjątkiem: kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywane czynności polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Czynności, o których mowa wyżej to: prace budowlane, 

ogólnobudowlane, montażowe, wykończeniowe, porządkowe. Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.  

29.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymo-

gu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 29.2. czyn-

ności. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/wym. wymogu i 

dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wy-

żej/wym. wymogu; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji zamówienia. 
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29.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-

cę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to po-

winno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wy-

miaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

 poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których doty-

czy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę  winny być zanonimizowane w spo-

sób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  zobowiązującymi przepi-

sami tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: nazwa praco-

dawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji; 

 druki RCA dotyczące każdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawą o ochronie da-

nych osobowych tj. zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu 

ubezpieczenia). 

29.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonu-

jących wskazane czynności.  

29.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

30. Dla realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) jest wymagany Dziennik Budowy; 

b) są wymagane uzgodnienia z jednostkami zewnętrznymi ; 

c) wymagane są odbiory międzyoperacyjne prac ulegających zakryciu; 
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d) wymagane są świadectwa jakości, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w bu-

downictwie na wbudowywane materiały. 

CZĘŚĆ V.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:  

do dnia 31.12.2020 r. 

CZĘŚĆ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 (pkt. 12-23) i ust. 5 pkt.1, 5, 6 ustawy P z p; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ. 

2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2.6. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności 

technicznej lub zawodowej powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, z tym że 

warunek wymaganego doświadczenie musi spełnić co najmniej 1 z Konsorcjantów. W tym celu 

należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI. W 
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związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o 

przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) 

SIWZ. 

3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w 

pkt 2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 

10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych)dla jednej i wszystkich szkód. 

3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w 

pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające  na rozbudowie lub budowie budynku odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi 

umowy o min. 3 kondygnacjach i łącznej wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł brutto, które to 

roboty uważa się za odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 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; 

b) Wykonawca będzie dysponował przynajmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi) oraz przynajmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w kierowaniu  w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - 

w tym okresie co najmniej 1 robotą budowlanej polegają na budowie lub rozbudowie budynku 

odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi umowy o min. 3 kondygnacjach  i łącznej wartości 

robót nie mniejszej niż 10 mln zł brutto;  

c) Wykonawca będzie dysponował przynajmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
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specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi) oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym w kierowaniu robotami sanitarnymi 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy - w tym okresie przy budowie lub rozbudowie budynku odpowiadającego swoim rodzajem 

przedmiotowi umowy o min. 3 kondygnacjach i łącznej wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł 

brutto;  

d) Wykonawca będzie dysponował przynajmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi) oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym w kierowaniu robotami elektrycznymi w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - 

w tym okresie przy budowie lub rozbudowie budynku odpowiadającego swoim rodzajem 

przedmiotowi umowy o min. 3 kondygnacjach i łącznej wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł 

brutto. 

3.4. 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. 

3.5. 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 zgodnie z Załącznikiem nr 9 do 

SIWZ. 

3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

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

Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ,5, 6 

ustawy P z p.  
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3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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

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

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

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

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

3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt 3.4 części VI SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 3.2 i 3.3 części VI SIWZ. 

3.10. 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. 

3.11. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

 Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wy-

kluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ. 

 Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie, na tym etapie podlegać 

będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród 

tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń. 

b) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadze-

nia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnie-

nia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonaw-

cy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia. 

4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1468) 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§ 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950); 

c) skarbowe; 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierza-

nia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769). 

4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólni-

ka spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 4.2. powyżej. 

4.4. Wykonawcę wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję admini-

stracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poro-

zumienie w sprawie spłaty, tych należności. 

4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Za-

mawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami se-

lekcji” lub, który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowa-

dzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zama-

wiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agen-

cyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania 
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chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym wobec, którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214). 

4.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne. 

4.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.13. Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie  wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony pra-

womocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwi-

dację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1491 i 1655).  

4.14. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie prze-

ciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wy-

mierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

4.15 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspól-

nika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 

pkt 4.14.; 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 

13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
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zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia chyba, że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 

13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym de-

cyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 ustawy P z p, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej prze-

stępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu  faktycznego oraz współpracę z organami ści-

gania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są od-

powiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawi-

dłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wy-

konawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubie-

gania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

5.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne oko-

liczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy P z p. 

5.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

CZĘŚĆ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE  WARUN-

KÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia udziału w postępowaniu, wraz z 

ofertą należy złożyć: 

Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 

złożyć:  

Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

3. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach zawodowych, sytuacji finansowej lub ekono-

micznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali-

zacji zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w tym osób fizycznych nie 

będących pracownikami Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 

1 i 2. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których 

polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych 

podwykonawców. 

7. Dokumenty wskazane w pkt 4, 5, 6 muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te punkty, które dotyczą warunków udziału i 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i 

niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych punktów nie będzie miało 

wpływu na ocenę oferty. 

9. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P z p Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P z p - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia , spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży w terminie 5 dni od wezwania następujące 

dokumenty:  
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10.1. opłaconą polisą od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 3.2. części 

VI SIWZ, 

10.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na 

rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty - Załącznik nr 7 do SIWZ, 

10.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (z podaniem dokładnych dat i 

robót budowlanych, gdzie osoby wymienione pełniły funkcję kierownika robót potwierdzające 

spełnianie wymagań), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z oświadczeniem - 

Załącznik nr 8 do SIWZ, 

10.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P z p  wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

10.5. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy P z p oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy P z p, wystawioną nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

10.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

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

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

właściwego organu; 

10.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

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

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

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

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.8. Oświadczenia Wykonawcy, iż: 

a) nie orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne; 

b) nie zaległa z opłatą podatków  i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 

12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r. poz.1170); 

c) nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności; 

d) nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6  ustawy P z p. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5., 10.6., 10.7. powyżej - składa dokument 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

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

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawione nie wcześniej niż 6 

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

w postępowaniu. 

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

pkt 11 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji  lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

13. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

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

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

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z Wykonawców składają-

cych ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: 

a) komplet dotyczących go dokumentów;  

b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy P z p. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu jest zobo-

wiązany, zgodnie z § 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ro-

dzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126  z późn. zm.) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów do-

kumenty wymienione w § 5 pkt 1-7,9 ww. Rozporządzenia.  

16. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji 

ekonomicznej polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy P z p oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

17. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem nastę-

puje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
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18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wyko-

nawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakre-

sie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

20. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaści-

wej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w 

art. 26 ust. 3 ustawy P z p). 

21.  Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wyko-

nawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod wa-

runkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 

22. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w/g. formuły: spełnia /nie spełnia. 

CZĘŚĆ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAW-

CAMI 

1. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych wyjaśnień do treści SIWZ.   

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozu-

miewania się z Wykonawcami: 

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna (forma preferowana), 

b) operator pocztowy lub kurier, 

c) osobiste doręczenie. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ni-

niejszej SIWZ. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz lub  e-mail: 

a.koscielna@ukw.edu.pl. 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców na 2 dni przed upływem terminu skła-

dania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w  którym upływa połowa wy-

znaczonego terminu składania ofert.  

5. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opubliko-

wane na stronie internetowej Zamawiającego www.ukw.edu.pl. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

http://www.ukw.edu.pl/
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 Anna Kościelna, tel. +48 (52) 323 67 63 - w sprawach składanych dokumentów, 

8. Wykonawca pobierający wersję elektroniczna SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do monitorowania jej w terminie do dnia otwarcia ofert. Zamieszczane tam wyja-

śnienia, zmiany treści SIWZ będą wiążące dla Wykonawców. 

9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

CZĘŚĆ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w 

wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w (art. 45 ust. 6 pkt 2- 5ustawy P z p) musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Konieczne jest aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez wykonawcę zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy P z p. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000.  

Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium - numer sprawy UKW/DZP-281-R-1/2020”. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium 

składanego w każdej z możliwych form). 

7. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu 

tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

8. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa 
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oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, który  należy złożyć wraz z ofertą w 

formie, w jakiej zostało ustanowione przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

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

ofercie; 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ; 

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

stronie Wykonawcy. 

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

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

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

ustawy P z p  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P z p, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P z p, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa P z p. 

CZĘŚĆ X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

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

nia z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o ozna-

czony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na prze-

dłużony 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. 

6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy P z p Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy P z  p, na przedłużenie terminu związania ofer-

tą. 
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CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według formularza ofertowego stanowiące-

go Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofer-

towego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stano-

wiącym załącznik  nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający iden-

tyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami 

imiennymi. 

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty:  

- wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 2 do 

SIWZ,  

- wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załączniku nr 3 do SIWZ, 

- pełnomocnictwo jeżeli umocowanie do działania nie wynika z odpowiedniego rejestru ewidencji 

lub ofertę składa wspólnie kilka podmiotów,  

- dowód wpłaty wadium. 

3.  Ofertę sporządza się w języku polskim. 

4.  Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

5. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił od-

powiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów. 

6.  W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub notarial-

nie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę 

prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmiot wspólnie ubiegający się o zamó-

wienie załącza pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  podmiotu w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia  i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.  Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną ofertę. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i sygnowane pod-

pisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

9. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / part-

nera wiodącego, 

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu praw-

nie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w ORYGINALE 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 



 

28 

 

 

10. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w niniejszej SIWZ zaleca się, 

aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy 

badaniu ofert. 

11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na adres Zamawiającego.  

Na kopercie należy umieścić: 

a) Nazwę i adres Wykonawcy,  

b) Napis: „Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego po-

zwolenia na użytkowanie”. Nr sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020.  

Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r. godz. 10:00”. 

12. Zmiany i wycofanie oferty: 

a) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  

b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 

należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.  

c) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

CZĘŚĆ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Głównej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, pokój 108, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2020 r. o godz. 10:00   

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Adres: 85-092 Bydgoszcz, 

ul. Ogińskiego 16 pokój nr 107 

5. Otwarcie ofert jest jawne, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zama-

wiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także in-

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

zawartych w ofertach. 

CZĘŚĆ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy (brutto, tj.: z po-

datkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz wszel-

kie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, któ-

rych nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, która nie bę-

dzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.  

3.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ). 

4.  Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. W tym celu należy złożyć (jeśli dotyczy) wypełnione oświadczenie stanowiące 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

CZĘŚĆ XIV. DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE OCENĘ OFERT 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamó-

wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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CZĘŚĆ XV. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

KRYTERIUM WAGA 

Cena brutto (KC) 60% 

Gwarancja (KGW) 40% 

 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach 
(1% = 1 pkt).  

 

a) Kryterium: Cena oferty brutto (KC)- waga kryterium 60% 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 pkt, inne proporcjonalnie 

mniej według wzoru: 

            CMIN 
KC = --------------x 60% x 100 
              CB 

 

KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena brutto” ocenianej oferty 

CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

CB- cena oferty badanej 

 
b) Kryterium: Gwarancja (KGW) - waga kryterium 40% 
 
- termin gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt. 

- termin gwarancji 48 miesiące - 20 pkt. 

- termin gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt. 

              G 

KGW = --------------x 40% x 100 

              GMAX 

 

gdzie:  

KGW - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Gwarancja” ocenianej oferty  

GMAX - długość gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją  

G - długość w ofercie ocenianej 

Łączna ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria 

zgodnie ze wzorem: 
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K = KC + KGW 

gdzie:  

K - liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badana ofert  

KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena brutto” ocenianej oferty  

KGW - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Gwarancja” ocenianej oferty  

3. Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu 

wynosi 36, 48 lub 60 miesięcy. 

4. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum, 

spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy P z p. 

5. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia powyżej ustalonego maksimum 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako maksymalny wymagany okres gwarancji tj. 60 

miesięcy. 

6. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 

ceną. 

CZĘŚĆ XVI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.310). 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto 

Zamawiającego: Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie, numer sprawy UKW/DZP-281-R-1/2020”. 

Podpisanie umowy nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego wniesienia wymaganego 

zabezpieczenia umowy; 

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w 

pkt 3 od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć Zamawiającemu przed  

podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno 

zawierać następujące elementy: 

1) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

3) kwotę gwarancji; 

4) termin ważności gwarancji, termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, termin ważności zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego 

okresu; 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia na rzecz 

Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty 

zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie, 

wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”. Przed złożeniem poręczenia lub 

gwarancji, należy uzyskać od Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie 

cech określonych w niniejszym punkcie. 

6. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej 

elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 
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a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b)  30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

CZĘŚĆ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybra-

na, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  

2. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwi-

ska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realiza-

cję zamówienia. 

3. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu 

uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświad-

czeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego. 

4. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 

b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy P z p nie 

stanowią inaczej; 

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

e) jest zawarta na okres wynikający z oferty wybranego Wykonawcy; 

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  odpo-

wiedzialność za wykonanie umowy; 
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g) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 

umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Za-

łączniki nr 10 do SIWZ. 

CZĘŚĆ XVIII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwyko-

nawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez pod-

wykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Za-

mawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach. 

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 kon-

taktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiają-

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamó-

wienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy, z podwykonawcą 

jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym pod-

wykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Szczegółowe zasady zwierania umów o podwykonawstwo, zostały opisane w Załączniku nr 10 do 

SIWZ - wzór umowy.  

CZĘŚĆ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamó-

wienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy P z p, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI P z p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 

154 pkt  5 ustawy P z p. 

CZĘŚĆ XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: 

www.ukw.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne. 

2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila zapisanych w 

ofercie Wykonawcy. 

 

 

http://www.ukw.edu.pl/
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CZĘŚĆ XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, zwany dalej Zamawiającym; 

 Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (52) 341 92 07 lub adresem  e-mail: 

iod@ukw.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa 

Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, numer 

sprawy UKW/DZP-281-R-1/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.), dalej „ustawa P z p”  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P z p, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P z p 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P z p; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1, 

     - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO2, 

     - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

     - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 
1 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P z p oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

  

Formularz ofertowy 

 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
                                                                                      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

                   ul. Chodkiewicza 30 

                              85-064 Bydgoszcz 

 

 
 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót 

budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie” 

MY NIŻEJ PODPISANI  
 _____________________________________________________________________  

  

 _____________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 
 _____________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

 ___________________________________________________________________________złotych  

Słownie 

złotych:________________________________________________________________________ 

VAT_____% - _____________________________________ 

Wartość netto: __________________________________ 

 

Udzielamy gwarancji jakości na okres: ………………..  

 

2. OŚWIADCZAMY, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
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3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie nie później niż  do dnia ……………. r. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie 

robót*:  

______________________________________________________________________________                                               

(zakres powierzonych prac) 

 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

  

      

_________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2. 

 
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia Wykonawca-

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na  poniższy adres: 

Imię i nazwisko:  

tel. ________________ fax __________________ e-mail: ___________________ 

12.  OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ____ stronach: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

                                                                              Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

                         ul. Chodkiewicza 30  

                     85-064 Bydgoszcz 

 

Wykonawca: 

................................................. 

................................................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

.................................................... 

.................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P z p),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót 

budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie” 

oświadczam, co następuje: 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  

_________________________________________________________________________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w 

___________________________________________________________________________ 

 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie: 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                                              Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

                         ul. Chodkiewicza 30  

                                                                                    85-064 Bydgoszcz 

Wykonawca: 

.................................................... 

.................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

 

reprezentowany przez: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P z p),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót 

budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”  

oświadczam, co następuje: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy P z p. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  pkt 1 ,5 ,6 

ustawy P z p. 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ______ ustawy P z p  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy P z p).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy P z 

p podjąłem następujące środki naprawcze: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________ 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

______________________________________________________________________ (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

_________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Wykonanie robót 

budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie” 

oświadczam, że:1 
 

□    należę do grupy kapitałowej i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P z p.: 

Lp. Nazwa (firma) Siedziba 

   

   

   

   

   

 

□   nie należę do grupy kapitałowej 
 
 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zaznaczyć właściwe 

 

 

 

Oświadczenie   
o przynależności/ braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                              Załącznik nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy)  
 

  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa 

Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 

oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”. 

Ja/My (imię i nazwisko)  

_________________________________________________________________________________ 

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* 

_________________________________________________________________________________ 

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej *;  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty 

prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  

2. importu usług lub towarów 

w zakresie następujących towarów/usług :  

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

wartość podatku: ……………… 
 
 
 
.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

1 
niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
O POWSTANIU OBOWĄZKU PODATKOWEGO U 

ZAMAWIAJACEGO, 
o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy P z p 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy 

Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”,  przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia: 

 

L.p. Nazwisko i 
imię 

Zakres 
wykonywanyc
h czynności  

Wykształcenie 
Kwalifikacje 
zawodowe (podać 
rodzaj uprawnień, 
oraz informację o 
przynależności do Izby 
budowlanej) 

Doświadczenie z 
podaniem  liczby lat 
doświadczenia, 
dokładnych dat 
wykonywania, rodzaju i 
miejsca roboty 
budowlanych, gdzie 
osoby wymienione 
pełniły funkcję 
kierownika 
budowy/robót 
potwierdzające 
spełnianie wymagań 

Podstawa do 
dysponowania osobami  

    
   

    
   

       

       
 
 
*UWAGA: Należy złożyć oświadczenie, że osoba/by posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień oraz przynależą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 
WYKAZ OSÓB 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                           Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa 

Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 

oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, oświadczamy, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonaliśmy należycie następujące roboty budowlane w przedmiocie 

opisanym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 

 

UWAGA:  
Do wykazu robót Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .  
 

 
.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot roboty 
budowlanej 

Wartość roboty 
budowlanej brutto 

Dat wykonania robót Podmiot na rzecz którego została 
wykonana robota 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

  

 

 

 

   

 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  

 
 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                          Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych pn. 

„Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, oświadczam/my, że 

osoba/by, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia 

budowlane, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, do pełnienia tej funkcji  oraz 

należą do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

 

 

 

.......................... dnia .......................... r.                                                       ................................... 

     Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej 

                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE -  
POSIADANIE UPRAWNIEŃ 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                          Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

.................................................... 
    (pieczęć adresowa firmy/Innego Podmiotu)  

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  
 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 
 

Ja/My* niżej podpisany/-i *działający w imieniu __________________________________________  

(nazwa podmiotu trzeciego), z siedzibą w ______________________________________wpisaną do 

rejestru ________________ pod numerem ____________________  zwaną dalej Udostępniającym,  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  (zwaną dalej Zamawiającym), którego 

przedmiotem jest: 

Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie” oraz biorąc pod uwagę fakt, iż 

________________________________________________________________ (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą w _________________________ wpisany do rejestru _________ pod numerem 

___________________________________________________________ (zwanym dalej 

Wykonawcą), ubiega się o udzielenie w/w zamówienia. 

Zobowiązuję/-emy* się wobec w/w Wykonawcy, w przypadku zawarcia przez Niego umowy z 

Zamawiającym  w powyższym przedmiocie zamówienia, oddać do dyspozycji niezbędne zasoby na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy i w 

celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę.  

W szczególności zobowiązuję/-my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 

1) Wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia* tj: __________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Potencjał techniczny, niezbędny do wykonania Zamówienia* tj: _______________________ 

3) Niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia* tj:  

a) ______________________________ 

b) ______________________________ 

c) ______________________________ 

4) Zdolność finansową niezbędną do wykonania Zamówienia*. 
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Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym, a Wykonawcą zostaną określone w 

odrębnej umowie, którą zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 

Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, 

której stroną umowy będzie inny podmiot niż Wykonawca. 

Zobowiązanie sporządzono w _____ jednobrzmiących egzemplarzach, po _____egzemplarzu dla 

Udostępniającego oraz Wykonawcy. 

 

 

 
 
…………………….…………………                                             ……………………………………… 
   (data, pieczęć i podpis Udostępniającego)                                                                               (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                         Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

Wzór umowy (osobny załącznik) 
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-R-1/2020                                                       Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia (osobny załącznik) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


