
-  
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

KD/AZ/35/2010 



2 
 

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-25-76, REGON 
020674645, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298575, kapitał zakładowy 13 598 000 zł ( słownie: trzynaście milionów 

pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) w całości wpłacony 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
KD/AZ/35/2010 

 
NA REALIZACJ Ę W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ” ZADANIA 

PN.  „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  NIERUCHOMO ŚCI  

PRZY UL. HUTNIKÓW 3 ” 
 
 

TRYB POSTĘPOWANIA :  
Przetarg nieograniczony 
 
WARTO ŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :  
Szacowana wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwoty progowe określone w 
przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  
 
 
                                                                            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

         
 

   
   

             ZATWIERDZIŁ: 
 

 

 
 

Legnica, październik 2010r. 
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I. Definicje: 
1. zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym,  

a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 
2. wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie o udzielnie zamówienia 
publicznego. 

3. oferta częściowa – oferta przewidująca zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wykonanie części zamówienia publicznego. 

4. oferta wariantowa – oferta przewidująca zgodnie z warunkami określonymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez 
zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. 

5. umowa ramowa – umowa zawarta między zamawiającym, a jednym lub większą 
liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień 
publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen  
i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. 

6. najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę 
z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których przedmiotu zamówienia nie można z góry opisać  
w sposób jasny i wyczerpujący – ofertę,  która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

7. postępowanie o udzielenie zamówienia – postępowanie wszczynane w drodze 
publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesyłania zaproszenia do składania ofert, 
albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, 
z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w 
przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej 
umowy.   

8. dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.        

9. usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Pzp. 

10. roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

11. remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym. 

12. budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

13. przebudowa – wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 
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dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagających 
zmiany granic pasa drogowego. 

14. dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

15. dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

16. teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach praw geodezyjnego i 
kartograficznego.                       

 
II. Zamawiaj ący:  

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-
240-25-76, REGON 020674645 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
0000298575, kapitał zakładowy 13 598 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów 
pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) w całości wpłacony. 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie na realizację w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych budynku przy ul. Hutników 3” 
będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 – tekst jednolity ze zm.), zwanej dalej Pzp. 
 
IV. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwana dalej SIWZ jest oznaczone znakiem KD/AZ/35/2010. 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Podstawę prawną do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania stanowią 
przepisy następujących aktów prawnych prawa polskiego oraz wspólnotowego: 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.  

Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) – dalej Pzp, 
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), 

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796), 

d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. 
Nr 224, poz. 1795), 

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), 

f) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.) – dalej PrawBud.  

4. Wymienione w pkt. 3 lit a-f akty prawne nie wyczerpują listy aktów prawnych 
mających zastosowanie do przedmiotowego postępowania.  

5. Pozostałe akty prawe zostają wymienione w treści załączników do niniejszej SIWZ  
mają moc obowiązującą w zakresie stosunków prawnych oraz faktycznych związanych 
z przedmiotowym postępowaniem na równi z aktami prawnymi wymienionymi w pkt.3 
lit. a-f. 

6. Przedmiotowe postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
prowadzone w języku polskim. 

7. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 
umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone  
w języku polskim. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 Pzp. 
12. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium. Szczegółowe zasady 

dotyczące zabezpieczenia oferty wadium w przedmiotowym postępowaniu zostały 
określone w dalszej części niniejszej SIWZ.  

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  
14. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, albo do 
reprezentowania ich i podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

15. Wykonawcy mogą powierzyć realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania podwykonawcom.  

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w 
rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 

17. CPV: 34620000-9 
 
V. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku położonego w Legnicy przy ul. 
Hutników 3  i realizacja robót budowlanych”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ 
– Program funkcjonalno - użytkowy, zwany dalej PFU, będący jej integralną częścią. 

3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są ponadto  następujące opracowania: 
a) Inwentaryzacja budowlana obiektu kamienicy położonej w Legnicy przy ul. 

Hutników 3, 
b) Projekt koncepcyjny przebudowy i remontu kamienicy położonej w Legnicy 

przy ul. Hutników 3, 
c) Projekt koncepcyjny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy 

położonej w Legnicy przy ul. Hutników 3.  
4. Opracowanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania obejmuje wykonanie następujących prac: 
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a)   projekt architektoniczno – budowlany remontu i przebudowy istniejącego 
budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów PrawBud oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), 

b)   uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, 
opinii i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, 

c)   projekty wykonawcze obejmujące dokumentację wykonawczą w zakresie 
projektu wykonawczego architektury, konstrukcji, niezbędnych sieci i 
instalacji przebudowywanego budynku, plan zagospodarowania terenu, 

d)   kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót na cały zakres prac 
remontowych wraz z przebudową oraz robotami związanymi z planem 
zagospodarowania terenu w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

e)   projekt aranżacji wnętrz przebudowywanego budynku wraz kolorystyką 
elewacji. 

5. Remont nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Hutników 3 zostanie 
przeprowadzony w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
niniejszego postępowania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dodatkowych informacji, które 
mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty pod względem formalno – 
prawnym oraz zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego i 
wykonania przedmiotowej umowy. Koszty uzyskania informacji, o których mowa w 
zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca.    

7. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego postępowania w 
oparciu o dokumentację projektową powinno obejmować: 

a)   wykonanie robót budowlanych remontowych wraz z modernizacją budynku 
położonego w Legnicy przy ul. Hutników 3 zgodnie z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz projektami wykonawczymi, 

b)    uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości położonej w Legnicy 
przy ul. Hutników 3.  

8. Nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Hutników 3 stanowi końcowy budynek w 
ciągu kamienic mieszkalno – usługowych. Nieruchomość znajduje się na terenie 
określonym symbolem 13MW/U w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy. Nieruchomość budynkowa stanowi budynek 
trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, 
zadaszonym gankiem i tarasem dostępnym z poziomu I piętra obiektu. Piwnice 
przedmiotowej nieruchomości mają charakter gospodarczy z węzłem cieplnym, 
pomieszczeniami sanitarnymi oraz magazynowymi. Budynek znajduje się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, jest pod opieką miejskiego konserwatora zabytków 
(przy Prezydencie Miasta Legnicy) i wszystkie planowane prace wymagają jego 
akceptacji, a także mogą wpłynąć na ostateczny zakres i koszt robót.  

9. Szczegółowe dane obiektu, o którym mowa w pkt. 8: 
a) powierzchnia zabudowy: 306,5 m2, 
b) kubatura: 4004 m3, 
c) powierzchnia użytkowa: 674,1 m2, 
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d) powierzchnia netto: 828,0 m2.  
10. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zwrócenia uwagi na uzyskanie zamierzonego 

efektu architektonicznego bez uciekania się do jednostkowych i drogich rozwiązań 
materiałowych i technologicznych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w dobór materiałów i technologii 
proponowanych przez Wykonawcę w celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego. 

12. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania powinna 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i charakterystyką techniczną. Dokumentacja projektowa będąca 
przedmiotem niniejszego postępowania powinna być spójna i skoordynowana we 
wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany 
przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. 

13. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania powinna   
charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy 
szczegół, element w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

14. Zamawiający umożliwi przedstawicielom Wykonawców zainteresowanych 
uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu dokonanie wizji lokalnej nieruchomości 
położonej w Legnicy  przy ul. Hutników 3. 

15. Dokonanie wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 14 będzie możliwe po wcześniejszym 
umówieniu się z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Uprawnionym 
przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji uprawnień, o których mowa w 
zdaniu poprzednim jest: Małgorzata Maliszewska – Specjalista ds. nadzoru i 
koordynacji pracy magazynów, tel. +48 76 850 65 11.   

16. Nie skorzystanie z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa w pkt. 14  
przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na 
etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za 
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny 
warunków istniejących w miejscu budowy niezbędnych do przygotowania oferty w 
przedmiotowym postępowaniu obciążają Wykonawcę.         

 
VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu został 

zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym przedmiotowego postępowania oraz w 
niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia. 
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Z postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary.  

 
Z postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również 
wykonawców,  którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą, 

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania, 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
  
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą.  

 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
���� wykaz minimum 2 robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przedmiotowe roboty 
budowlane powinny zostać wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” a wartość 
przedmiotowych robót nie może być niższa niż kwota nominalna brutto 1 000 000,00 
zł (słownie: jeden milion złotych) każdej z nich. 
       

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

���� wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem 
licencjonowanego oprogramowania do realizacji prac projektowych i kosztorysowych 
dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami, 

���� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  
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Zamawiający wymaga aby osoby, którymi dysponuje Wykonawca spełniały co 
najmniej następujące wymagania: 

I. kierownik budowy (koordynator robót) – posiadający uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej,  

II.  kierownicy robót - w specjalności:  instalacji sanitarnych i wentylacji oraz 
instalacji elektrycznych, 

III.  członkowie zespołu projektowego (minimum czterech) – posiadający 
uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących branżach: 
architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych oraz 
instalacji elektrycznych. 

Wskazane w pkt. I-III osoby powinny posiadać zaświadczenia o przynależności do 
właściwych dla wykonywanych przez siebie czynności izb zawodowych. Przedmiotowe 
zaświadczenia winny być załączone do oferty Wykonawcy.  

���� oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy 
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a w przypadku jeśli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy  - w tym okresie.   

        
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
���� informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),  - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

���� sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badaniu 
sprawozdania albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 

���� opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.                
  

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych  
w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w 
warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

���� oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania – 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej SIWZ, 
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���� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do 
rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert – a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
Pzp, 

���� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

���� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu, 

���� aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

���� aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 9 Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert, 
 
 

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VI SIWZ.  

2. Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu  
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę. 

5. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego 
wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w 
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony 
będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do 
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie umowę.  

 
VIII. Informacje o o świadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań w zakresie 
wykonania przedmiotu zamówienia oferta musi zawierać następujące dokumenty  
i oświadczenia: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania 
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu 
do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

7) wykaz minimum 2 robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Przedmiotowe roboty budowlane powinny zostać wykonane w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj” a wartość przedmiotowych robót nie może 
być niższa niż kwota nominalna brutto 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 
złotych) każda – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej SIWZ, 

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z ich informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z 
Załącznikiem Nr 5 do niniejszej SIWZ,  

9) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy 
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku jeśli okres prowadzenia 
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działalności gospodarczej jest krótszy  - w tym okresie – zgodnie z 
Załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ,   

10) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie 
mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) – wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

11) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio 
o badaniu sprawozdania albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres 
nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres, 

12) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.                

13) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wraz z wykazem 
licencjonowanego oprogramowania do realizacji prac projektowych i 
kosztorysowych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – 
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ.  

 
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres korespondencyjny podany w stopce 
niniejszej SIWZ lub za pomocą faksu ( + 48 76 855 33 02).   

2. Złożenie dokumentów w innej formie niż określona w pkt. IX.1. będzie nieskuteczne. 
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Łukasz 

Laszczyński  – Główny specjalista ds. zamówień publicznych  - (sprawy 
proceduralne) oraz Małgorzata Maliszewska – (opis przedmiotu zamówienia), Andrzej 
Mardowski – (opis przedmiotu zamówienia). Kontakt z osobami uprawnionymi w 
imieniu Zamawiającego może następować jedynie z zachowaniem formy 
określonej pkt. 1.    

4. Wykonawca może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Postanowienia pkt. 1 oraz 3 co do formy komunikacji stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednakże nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
www.kolejedolnoslaskie.eu w zakładce PRZETARGI . 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, 
Zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 5 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.        
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9. Zamawiający w razie zaistnienia wątpliwości przewiduje zorganizowanie spotkania 
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile 
przedmiotowe wątpliwości powstaną w toku postępowania. 

10. Spotkanie, o którym mowa w pkt. IX.9 będzie prowadzone w języku polskim. 
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ.  
12. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 
13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej. 

15. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia, które Zamawiający jest Zobowiązany 
opublikować na tronie internetowej będą dostępne pod adresem 
www.kolejedolnoslaskie.eu w zakładce PRZETARGI . 

 
X Termin związania 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 ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą powinna być 
wyrażona na piśmie. 

 
XI. Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie będące przedmiotem postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego powinno być wykonane maksymalnie w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
XII. Modyfikacja i wycofanie oferty. 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem tego terminu. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych 
zasad jakie obowiązują przy składaniu ofert, tj. w zamkniętej kopercie, 
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA ”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę 
poprzez złożenie powiadomienia z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE ”. 

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane. 
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6. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na 
wniesienie odwołania.             

 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą 

Wykonawcy. 
3. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie 
wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej 
w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w 
języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego 
dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 
notarialnie poświadczoną kopię.  

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw 
albo złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie oraz do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszystkich nakładów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego.  
Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie  ryczałtowe. Wynagrodzenie  ryczałtowe  
należy traktować jako stałe i wiążące do zakończenia realizacji przedmiotu umowy. W związku 
z powyższym zalecane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania zamówienia.  
Ustalona  wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru 
wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę 
kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 



16 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami według poniższego 
zestawienia: 
 

KRYTERIUM A 
 

L.p. Nazwa kryterium Kryterium 
wagowe 

 
1. 
 

 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia 

 
80% 

 
 KRYTERIUM B 

 
L.p. Nazwa kryterium Kryterium 

wagowe 
 

1. 
 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

(w miesiącach) 

 
20% 

 
 

 
Ostateczna punktacja przyznana ofertom złożonym w postępowaniu będzie 

stanowiła sumę punktacji w ramach kryterium A oraz kryterium B 
 

  
2. Oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana według 

przedstawionego poniżej wzoru: 
 

kryterium – cena wykonania przedmiotu zamówienia:  
 

CN 
VXC =    ----------------  x 80 

CX 

gdzie: 
• VXC – ilość punktów za kwotę proponowaną w ofercie badanej 
• CN – cena oferty brutto najniższej  
• CX – cena oferty brutto badanej  

 
- największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną  
 

kryterium – termin wykonania zamówienia (w miesiącach):  
 

CN 
VXC =    ----------------  x 20 

CX 

gdzie: 
• VXC – ilość punktów za termin proponowany w ofercie badanej 
• CN – termin w ofercie najniższej  
• CX – termin w ofercie badanej badanej  
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- największą ilość punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem (poniżej terminu 
wymaganego przez Zamawiającego) 

 
3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z 
niższą ceną. 

5. Jeżeli  postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej 
samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż w łożonych ofertach.       

XVI. Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie  
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

a) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, 
siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.    

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

3. Za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego Zamawiający będzie uznawał nieuzasadnione niestawiennictwo 
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego w celu podpisania przedmiotowej umowy.     

 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
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3.  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie.  

4. Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy. 

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 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 (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244  z adnotacją 
na poleceniu przelewu „Zabezpieczenie w postępowaniu na realizację zadania w 
systemie „projektuj i buduj” pn. ”Wykonanie dokumen tacji projektowej i 
realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”  . 

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

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  
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. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to powinny być 
bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
oraz powinno zawierać przede wszystkim zobowiązanie do „zapłacenia kwoty 
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”. Zabezpieczenie 
wniesione w formie gwarancji winno być zgodne i zawierać wszystkie oświadczenia 
wymienione w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odmowy jego 
uznania. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp 

11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 Pzp. 

12. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
b) zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
c) kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
XVIII. Informacje o środkach ochrony prawnej. 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 
Do środków ochrony prawnej, których mowa w dziale VI zalicza się: 

 
1. Odwołanie 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.  
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 Pp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
  
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 
jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.  
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.  
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  
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Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.  
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego.  
 
Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.  
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  
 
2. Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  
 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.  
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
 
 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia 
skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.  
 
 
 
XIX. Termin składania ofert.  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Legnicy 

przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2010r. godz. 
10.00. 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
 

Koleje Dolnośląskie S.A. 
ul. Wojska Polskiego 1/5 

59-220 Legnica 
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Oferta w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej w systemie „projektuj i 
buduj” zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót 

budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”. 
Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 02.11.2010r. 

 
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie ofertę po upływie terminu 
na składanie ofert.   

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2010r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. 
Wojska Polskiego 1/5 w  Legnicy o godzinie 10.30. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu 
ofert, Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia 
ofert. 
 

XX. Informacje na temat wadium. 
1. Przed upływem terminu do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, czyli 

w dniu 02.11.2010r. do godz. 10.00 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium 
w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie w zakresie wyboru formy wadium z 
uwzględnieniem poniższych postanowień. Wadium może być wniesione w jednej z 
kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. Wniesienia wadium należy dokonać  w następujący sposób: 
a) dla wadium wnoszonego w pieniądzu poprzez dokonanie przelewu na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244. 
b) wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za prawidłowo wniesione 

jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego 
przed upływem terminu składani ofert.  

c) na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu na 
realizację zadania w systemie „projektuj i buduj” pn. ”Wykona nie 
dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych 
nieruchomości przy ul. Hutników 3” . 

d) wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: 
Spółka Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 
Legnica. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z 
ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaleca 
się dołączyć do oferty.  

e) oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w 
siedzibie Zamawiającego. 
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4. Zalecane jest aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem) 
Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium, z potwierdzeniem 
dokonanego przelewu. 

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 
art. 4a art. 46 Pzp. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesiono zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.        

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 
 

 


