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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA:
Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na
działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut
Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11, ust.8 Pzp.

Zatwierdzono:

DYREKTOR
dr inż. Adam Pietras

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Nazwa i adres
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
NIP 6312692850, REGON 38689367400000
e-mail: is@is.gliwice.pl
adres strony internetowej: www.is.gliwice.pl
1.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka badawczo-rozwojowa

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZENIA.
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2.2.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a: Biuletyn Zamówień Publicznych
b: Strona internetowa Zamawiającego: www.is.gliwice.pl
c: Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego
położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut
Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, przedmiar robót (branża ogólnobudowlana), przedmiar robót
(branża instalacje elektryczne), specyfikacja techniczna STWIORB (branża
ogólnobudowlana), specyfikacja techniczna STWIORB (branża instalacje elektryczne),
projekt umowy.

3.2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
45000000-7 [Roboty budowlane]
45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]
45111300-1 [Roboty rozbiórkowe]
45443000-4 [Roboty elewacyjne]
45311200-2 [Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]
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3.3. Roboty należy wykonać zgodnie z: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar
robót (branża ogólnobudowlana), przedmiar robót (branża instalacje elektryczne),
specyfikacja techniczna STWIORB (branża ogólnobudowlana), specyfikacja techniczna
STWIORB (branża instalacje elektryczne), projekt umowy.
3.4. Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone
w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest realizować prace
w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez
pracowników Zamawiającego.
3.5 Dokonanie wizji lokalnej. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu
budowy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr (32) 33-58-300 lub 293 w godzinach od
08:00 do 14:00. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu.
3.6. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych: nie
3.7. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych: nie
3.8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: nie
3.9. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia 5 lat.
3.10. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
(ART. 67 UST. 1 PKT 6):
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia: 31.03.2021r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada opłaconą polisę lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia.
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Zdolność techniczna i zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował :
Roboty ogólnobudowlane:
• co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych
w budynkach/obiektach budowlanych o wartości 200 000,00 zł brutto każda.
Roboty elektroenergetyczne:
• co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości 100 000,00 zł brutto
dokumenty potwierdzające, że zamówienia wpisane do wykazu robót budowlanych zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem,
niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
- co najmniej jedną osobą która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję
Kierownika budowy branży budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Kierownika budowy branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na
podstawie przepisów art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2.Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7
ustawy Pzp.
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7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1.Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert:
Wymagany dokument
Formularz oferty

Numer załącznika do SIWZ
Załącznik nr 1

Sporządzony wg wzoru Zamawiającego

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku Załącznik nr 2
podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania Załącznik nr 3
warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie
art. 25a ust.1 ustawy PZP.
Dowód wniesienia wadium. Oryginał gwarancji/poręczenia
w oddzielnej kopercie lub potwierdzenie wykonania
przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
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8.2. Wykonawca , który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych Podwykonawców, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące
tych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.
8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi druk:
Numer załącznika do
SIWZ

Wymagany dokument
Oświadczenia wykonawcy o przynależności
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

albo

braku Załącznik nr 5

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, obecny na otwarciu ofert może
złożyć przedmiotowe oświadczenie po odczytaniu parametrów oferty.
8.5. Zamawiający na podstawie art.24aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8.7. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1)

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Wymagany dokument

Wykaz robót budowlanych

Numer załącznika do
SIWZ
Załącznik nr 6

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
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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.
Wykaz osób

Załącznik nr 7

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
należy przedłożyć:
Wymagany dokument
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym 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.
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Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14
i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Wymagany dokument
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt
13,14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowania.
Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę
oraz że nie otwarto jego likwidacji
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej 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 upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu.
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b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14
i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument „ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się
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, z uwzględnieniem
terminów ich ważności.
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 udzieleniu niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W celu, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy
przedłożyć:
Wymagany dokument

Numer
SIWZ

załącznika

do

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub Załącznik nr 4
sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
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Inne wymagane dokumenty:
Wymagany dokument

Numer załącznika do SIWZ

Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy ofertowe - sporządzony metodą
uproszczoną - ceny jednostkowe, w układzie
i kolejności zgodnej z przedmiarami robót.
Kosztorys
winien
zawierać
wyłącznie
następujące kolumny: liczba porządkowa, opis
pozycji, jednostka, ilość jednostek, cena
jednostkowa netto wraz z narzutami, wartość
pozycji netto. Ceny jednostkowe winny
uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do
wykonania robót określonych w danej pozycji
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, dokumentacją techniczną, łącznie
z
kosztami
i
pracami
dodatkowymi.
Przedstawione
w
przedmiarach
pozycje
katalogowe mają charakter informacyjny,
określający zakres robót objęty daną pozycją
przedmiarową, wymagany do wykonania przez
Zamawiającego. Należy podać składowe
cenotwórcze (wartość r-g, koszty pośrednie od R
i S, zysk od R, S, Kp) dla celów oszacowania
ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych
i nie wykonanych.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa do podpisywania oferty,
podpisane przez osoby uprawomocnione, jeśli
nie wynika to z innych dokumentów
dołączonych do oferty.

Wykaz części zamówienia, której Załącznik nr 8
wykonanie
wykonawca
zamierza
powierzyć podwykonawcom
Zaparafowany projekt umowy

Załącznik nr 9

8.8.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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8.9.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w
którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8.10.Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.11.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
dotyczą każdego z nich.
8.12.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W
przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem
każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może się znaleźć na jednej ze stron wraz z
informacją o liczbie poświadczonych stron.
8.13.W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8.14.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
8.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.22A USTAWY
PZP
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ.
9.4. 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.
9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.8.7. ppkt 2 SIWZ.
9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)sposób wykorzystania zasobów
wykonywaniu zamówienia publicznego;

innego

podmiotu,

przez

Wykonawcę,

przy

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

Strona: 12/27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w SIWZ.
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
10.2.Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
10.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.
10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10.5. Zamawiający żąda, by wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez
wykonawcę.
10.6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w ust. 10.5., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację zamówienia.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz SIWZ natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki
cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
niniejszej SIWZ.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
12.2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
12.4.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
12.6.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 11.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.7.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 11.5.
12.8.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
12.9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
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12.10.Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami :
a: W zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
p. Sylwia Jackowska
e-mail: sylwia.jackowska@is.gliwice.pl
b: W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
p. Piotr Żelezik oraz p. Roland Michalski

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
13.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
WADIUM: 12.200,00 zł
13.3. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
tj. do dnia 2020-12-08 do godz. 09:30
13.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu
b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

oszczędnościowo-

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. z 2014r. , poz. 1804, z późn. zm. oraz 2015r. poz. 978 i 1240).
13.5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
nr Bank Pekao S.A. 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224
z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 6/2020
Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271
na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa
przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach
13.6. Należy dołączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
13.7. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium które,
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
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13.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
13.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art.
46 ust.4a i 5 ustawy PZP.
14.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3. 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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie
powoduje utraty wadium.
14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
niniejszej SIWZ.
15.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana na
komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy)
winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w
rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
15.10.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
15.11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.12.W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą:
”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
15.13.Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
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15.14.Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

OFERTA NA:
Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271
na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa
przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach
NIE OTWIERAĆ PRZED: 2020-12-08 godz. 10:00
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zaopatrzenia, Sprzedaży
i Zamówień Publicznych, pokój nr: 304 do dnia 2020-12-08 do godz. 09:30.
16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie
składania ofert.
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-12-08 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego,
BUDYNEK DYREKCJI I PIĘTRO SALA NARAD
lub

Dział Zaopatrzenia, Sprzedaży i Zamówień Publicznych, pokój nr 305.

16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, termin wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
17.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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.
17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE SIEKIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY,WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, jest zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała maksymalną ocenę w stosunku do
ustalonych przez Zamawiającego kryteriów.
18.2. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena brutto oferty - 95 %
Okres gwarancji - 5%
Lp.
1.
2.

Kryterium
K1 - cena brutto oferty
K2 - okres gwarancji

Waga kryterium
95% = 95 pkt
5% = 5 pkt

Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
Q=K1+K2
gdzie:
Q – łączna ocena -suma punktów przyznana w poszczególnych kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
Uwaga!
Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi:
–minimalny: 36 miesięcy, maksymalny: 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy,
do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w niniejszej SIWZ.
przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.).Wykonawca zobligowany jest do podania okresu w
pełnych miesiącach.
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W przypadku okresu w niepełnych miesiącach, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
Kryterium I – cena – waga 95
K1=

Cena brutto oferty najtańsza
-----------------------------------------Cena brutto oferty badane

x 95

Kryterium II – okres gwarancji – waga 5

K2=

Okres gwarancji oferty najniższy
-----------------------------------------Okres gwarancji oferty najwyższy

x5

K2 = Zamawiający przyzna następującą ilość punktów
a) okres gwarancji 36 miesięcy tj. 3 lata – 2 pkt.;
b) okres gwarancji 48 miesięcy tj. 4 lata – 4 pkt.;
c) okres gwarancji 60 miesięcy tj. 5 lat – 5 pkt.
18.3. Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty.
18.4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.5.Zamawiający poprawia 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
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Strona: 20/27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności
w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.
Dz.U. 2017 poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
18.7.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
18.8.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.9.Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
19.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.).
19.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
•

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

•

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

•

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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•

terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta.

19.4. Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
umieści na stronie internetowej: http://bip.instytutspawalnictwa.pl/przetargi.php oraz w
miejscu publicznie dostępnym, w swojej siedzibie.
19.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWYW SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
20.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
20.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
20.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
20.5.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
21.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej.
21.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
•

pieniądzu na numer konta bankowego Zamawiającego:

•

nr Bank Pekao S.A. 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224

•

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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•

gwarancjach bankowych;

•

gwarancjach ubezpieczeniowych;

•

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.

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
21.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje ja na
oprocentowanym rachunku bankowym. 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.
21.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.21.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
21.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest zwracana nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
22.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej
Specyfikacji.
22.2. Zmiana zapisów umowy może nastąpić wyłącznie w następującym zakresie:
a) zmiana terminu umownego może nastąpić w następujących okolicznościach:
•

nastąpi konieczność zmiany zakresu robót (roboty dodatkowe, których zamawiający nie
mógł przewidzieć na etapie planowania zamówienia), których wykonanie jest konieczne
do wykonania niniejszego zamówienia,

•

występujące w trakcie realizacji umowy warunki pogodowe uniemożliwią jej realizację,

•

wystąpią czynniki niezależne od wykonawcy i zamawiającego, których nie można było
przewidzieć, powodujące konieczność wstrzymania bądź zaniechania prac w całości lub
części,

b) zmiana sposobu rozliczania (ryczałtowe, kosztorysowe) może nastąpić w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych wpływających na zamówienie podstawowe tak, iż zmianie
mogą ulec ilości wykonywanych prac z nim związanych,
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c) w przypadku zmiany terminu umownego można dokonać zmiany sposobu rozliczenia
(jednorazowo, etapy) na wniosek wykonawcy,
d) zmiany osób reprezentujących strony umowy oraz odpowiedzialnych za jej realizację
w sytuacjach losowych, niezależnych od zamawiającego i wykonawcy,
e) zmiana stawki podatku VAT wynikająca z przepisów odrębnych.
22.3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
23.2. 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
23.6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
23.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
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24. UMOWA RAMOWA
24.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
25.1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
26. AUKCJA ELEKTRONICZNA
26.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
27. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZTWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję że:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Spawalnictwa, 44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18.
b. pełniącym obowiązki inspektora ochrony
Spawalnictwa jest Pani Małgorzata Czerniak.

danych

osobowych

w

Instytucie

● w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
Bł. Czesława 16-18 , 44-100 Gliwice, pocztą elektroniczną na adres e-mail
RODO@is.gliwice.pl
Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone zostały pod adresem:
http://bip.instytutspawalnictwa.pl/rodo
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d. 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 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych
, dalej "ustawa Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
•

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

•

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.

•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że 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.

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

i. 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. c RODO.

2.

Jednocześnie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art.25 ust.1 ustawy PZP
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia
- Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
- Załącznik nr 8 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
- Załącznik nr 9 – Projekt umowy

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót (branża ogólnobudowlana)
- przedmiar robót (branża instalacje elektryczne)
- specyfikacja techniczna STWIORB (branża ogólnobudowlana)
- specyfikacja techniczna STWIORB (branża instalacje elektryczne)
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