
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą 

 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta  

oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II  

na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich 

  

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Opis przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany) - Załącznik nr 1 

 Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 2 

 Wzór umowy – Załącznik nr 3 

 

 

 Z A T W I E R D Z A M 

 

 

dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Rozdział 1 Informacje ogólne 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

Zamawiającym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

tel./fax +48 82-564-04-56; e-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl,  

strona internetowa https://pwszchelm.edu.pl,  

NIP 563-20-77-608 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), oraz 

aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

2) Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

3) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

Rozdział 2 Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, 

Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

Drogę kołowania na terenie Lotniska Depułtycze Królewskie należy wykonać zgodnie 

z  dokumentacja projektową oraz przepisami ICAO Załącznika 14 do Konwencji 

o  międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Roboty budowlane obejmują zakres określony w Projekcie budowlanym jako ETAP II : 

1) Branża drogowa: 

a. Roboty przygotowawcze, 

b. Roboty ziemne, 

c. Nawierzchnia drogi kołowania, 

d. Stała organizacja ruchu, 

e. Humusowanie. 

2) Sieć kanalizacji deszczowej: 

a. Roboty ziemne, 

b. Roboty instalacyjne, 

c. Zbiorniki odparowujące, 

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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3) Branża elektryczna: 

a. Dostawa, montaż opraw oświetleniowych oraz integracja z istniejącym systemem 

nawigacyjnym, 

b. Kanalizacja kablowa. 

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera kompletna dokumentacja projektowa 

stanowiąca załącznik nr 1. 

3. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dokonane w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób; 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji,  zezwoleń,  zgód,  

potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych  właściwych 

instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę (jeżeli dotyczy); 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 

dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska (jeżeli dotyczy); 

4) wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej 

oraz dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze lotniska; 

5) opracowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wpisu do 

rejestru lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku 

(jeżeli dotyczy); 

6) wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  

obowiązującymi  przepisami,  w terminach z niego wynikających; 

7) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi  

normami  wprowadzającymi  normy  europejskie  lub europejskie aprobaty techniczne; 

8) przed rozpoczęciem prac w branżach (elektryczna, sanitarna, drogowa) polegających na 

rozbudowie, wykonawca potwierdzi prawidłowe działania istniejących systemów;  

9) za prawidłowo wykonane zadanie uzna się potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym 

prawidłowe działanie wszystkich systemów; 

10) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami; 

11) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób 

i mienia, ochrony przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  prywatnej.   

W przypadku,  gdy  w wyniku niewłaściwego  prowadzenia  robót  przez Wykonawcę nastąpi  

ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność; 
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12) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać 

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także 

związane z nienależytym wykonaniem; 

13) wykonanie  przedmiotu  umowy  przy  użyciu  materiałów  własnych,  o  jakości  zatwierdzonej  

przez  upoważnioną osobę Zamawiającego,  wskazaną w  §  6  ust.  1  pkt  1)  umowy.  

Zastosowane  materiały  muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o  wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, 471) oraz zgodnie z art. 10 ustawy 

z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami); 

14) zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza 

robót na własny koszt; 

15) utrzymanie  terenu  robót  w  należytym  porządku,  po  zakończeniu  prac  uporządkowanie  

i przekazanie  go Zamawiającemu  przed  odbiorem  robót.  Wykonawca  ma  prawo  

składować materiały  budowlane  w  zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem nadzoru, 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

16) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami), 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797,875); 

17) prowadzenie prac w taki sposób i w takich godzinach by prace przebiegały w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, gdyż prace prowadzone będą w czynnym 

budynku; 

18) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas 

odbioru wad; 

19) dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości; 

4. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy materiały wyszczególnione poniżej do 

wykorzystania przy realizacji robót budowlanych: 

 oprawy naziemne ze źródłem światła typu LED, z transformatorem i kompletem złącz, 

krawędzi drogi kołowania – 8 szt.; 

  studnie typu L867 o głębokości 610 mm – 45 szt. 

5. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ przykłady nazw własnych 

produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, 

materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest 

składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania 

techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając 

stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.  
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6. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji robót będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu umówienia terminu wizji należy kontaktować się 

z Działem Zamówień Publicznych, tel. 82 564 04 56 lub p. Łukaszem Puzio – Dyrektorem 

Centrum Lotniczego, e-mail: lpuzio@pwszchelm.edu.pl 

7. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia na własny koszt odpowiednich 

umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót oraz na 

sumę nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł). 

8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne, inne akty prawne w jakikolwiek sposób 

związane z przedmiotem zamówienia. 

9. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi 

i  zastrzeżenia do treści SIWZ i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcia. 

10. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby personel 

zatrudniony przy realizacji robót budowlanych, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 

w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

11. NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV): 

45235000-3 - Roboty, budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych  

45233120-6 - Roboty  w zakresie budowy dróg 

 

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2021 

r. z zachowaniem terminów pośrednich:  

a) wykonanie robót budowlanych do 30 czerwca 2021 r. 

b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31 grudnia 2021 r.  

 

Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

mailto:lpuzio@pwszchelm.edu.pl
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Wykonawca musi wykazać, że: 

2.1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia 

jest nie mniejsza niż 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł)  

2.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony zł). 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca musi: 

3.1) wskazać osoby które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające  

kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone, spełniające następujące wymagania: 

 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im  

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji, na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, w  specjalnościach inżynieryjnej 

drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która posiada 5-letnie doświadczenie 

jako kierownik robót/budowy w realizacji robót budowlanych, w tym  

doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury 

lotniskowej – osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy; 

 co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie, w przygotowaniu 

i  uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie 

zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, wykonaniu aktualizacji 

dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz 

dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze lotniska oraz 

w  opracowaniu wymaganej dokumentacji oraz uzyskaniu wpisu do rejestru 

lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na 

lotnisku  – dopuszcza się łączenie doświadczenia przez więcej niż jedną osobę. 

 co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie 

polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury lotniskowej w branży 

elektrycznej; 
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 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania 

funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii  zgodnie z  ustawą z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3.1) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona ilość  

zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną  robotę budowlaną (przy 

czym przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej 

umowy) polegającą na budowie lub przebudowie drogowej infrastruktury 

lotniskowej w branżach drogowej i sanitarnej i elektrycznej, przy czym wartość robót 

jest nie mniejsza niż  5 500 000,00 zł brutto.    

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o  których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3 wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5. 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 czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy 

Pzp; 

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

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

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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

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

nieudostępnienie nie ponosi winy; 

8. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w ust. 1) musi spełniać każdy Wykonawca z osobna, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 3). 

11. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  ust. 2; 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 

23 ustawy Pzp; 

3) wobec, których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający może zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokonać oceny ofert, a  następnie 

zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4, 

oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi 

Załącznik Nr 1 i 2 do Oferty, 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o  którym mowa w ust 1 lit. a składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
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z  Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust 1 lit. a; 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 4 Rozdziału 4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

a) odpisu 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; 

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należy sporządzić zgodnie ze 

wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do Oferty; 

c) wykazu robót budowlanych wykonanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Oferty),  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonanie i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
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dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w  postępowaniu.; 

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego; 

e) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: 

jeden milion zł); 

f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

w  okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 lit a) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

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

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

w ust. ust. 3 lit a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 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. 

Termin określony w ust . 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
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chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą 

być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty, albo 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, 

w  zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w  art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są 

w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa 

w  ust. 4 Rozdziału 4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 

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

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia 

i  dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 

rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub 

sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na 

zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

12. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i  nazwiskiem osoby podpisującej. 
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13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 

się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w ust. 11 i 12 oraz klauzula „za 

zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za 

zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na 

jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 11, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty. 

 

Rozdział 6 Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w  ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom i  podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku 

informacji o części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający uzna, 

że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego 

realizacji.  

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału 

w  postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia.  

4. 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.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o  których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o  udzielenie zamówienia.  
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7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.  

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z  odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

 

Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się 

z  Wykonawcami  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu (nr faxu 82 564 04 56). 

Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami drogą elektroniczną przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl . 

3. Forma pisemna lub elektroniczna przy użyciu miniPortalu zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz 

z załącznikami, w tym oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, oświadczeń o  braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp / informacji o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na 

wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zamierzający prowadzić komunikację elektroniczną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl


K-ZP.251.68.2020 

Strona 14 z 30 
 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda za stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust. 4 oświadczy, iż 

ww. wiadomości nie otrzymał. 

11. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

tel./fax 82 564 04 56 

e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl 

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami są: p. Magdalena Nowicka, p. Krzysztof 

Łopuszyński (Dział Zamówień Publicznych). Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 

15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, tel. 82 564 04 56. 

 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 

100 000,00 zł. 

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

1) w pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z  tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,  

3)  gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

z 2018r. poz. 110 ze zmianami).  

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania 

praw określonych w  art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie, IBAN: PL nr konta 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 BANK 

POLSKA KASA OPIEKI S.A., Tytuł przelewu: „Wadium – Roboty budowlane w zakresie budowy 

dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ 

w Depułtyczach Królewskich.  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie 

jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert.  

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie 

poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci 

elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji 

udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) 

zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości 

zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium:  

a) 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 Pzp;  

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

jeżeli w  wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
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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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej za 

pośrednictwem miniPortalu pod rygorem nieważności. 

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę (dotyczy ofert sporządzanych w formie pisemnej). 

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to, w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, musi zostać 

dołączone do oferty. Jeżeli oferta zostanie złożona w formie elektronicznej, pełnomocnictwo 

powinni być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane (dotyczy ofert 

sporządzanych w formie pisemnej). 

13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę (dotyczy ofert sporządzanych w formie pisemnej). 



K-ZP.251.68.2020 

Strona 17 z 30 
 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w  rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty (dotyczy ofert sporządzanych w formie pisemnej).  

Jeżeli oferta zostanie złożona w formie elektronicznej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16  kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z  plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 2 do SIWZ, 

b) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 

16. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć  

w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu wykonawcy, adres e-mail 

b) zaadresować: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 

Chełm,  
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c) OFERTA w zamówieniu pod nazwą: „Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ 

w Depułtyczach Królewskich” K- ZP.251.68.2020. 

18. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

a) Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być sporządzona w  formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale 

 

Rozdział 11 Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej, 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. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 112, lub przesłane w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 18.01.2021 

r. do godziny 12:00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i  udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 

terminu składania ofert. 

 

Rozdział 13 Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.01.2021 r. o  godzinie 

12:30 w Dziale Zamówień Publicznych PWSZ w Chełmie, przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, 

pokój 205. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie  

i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje 

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

zawartych w poszczególnych ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(https://pwszchelm.bip.gov.pl/search/publiccontracts/) informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. cen zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 14 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, Projektów 
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wraz ze Specyfikacjami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami.  

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym koszty wynikające z zastosowanych technologii, norm i innych obowiązujących przepisów 

technicznych, wszystkie inne koszty towarzyszące wykonywaniu robót, np. koszty wygrodzenia i 

zabezpieczenia pomieszczeń, organizacji placu budowy, a także niezbędne opłaty i podatki 

do poniesienia przez Wykonawcę a konieczne do zrealizowania zamówienia, ewentualne rabaty i 

upusty ujęte w cenie poszczególnych elementów robót oraz koszt udzielonej gwarancji.  

3. Przedmiar robót, który Zamawiający udostępnił wykonawcom służy jedynie jako element 

pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej  oraz nie 

może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów.  

4. Wykonawca dołącza do formularza ofertowego wypełniony przedmiar robót, który będzie 

służył jako dokument pomocniczy przy ewentualnych, późniejszych rozliczeniach 

z  wybranym wykonawcą. 

5. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty 

i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, nawet, jeśli Wykonawca nie 

przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, nie doszacował ilości i kosztów 

niezbędnych nakładów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia bądź nie dokonał 

właściwego rozpoznania jego zakresu.  

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

7. 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. 

8. 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. 

 

Rozdział 15 Badanie ofert 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
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2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy 

o  udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w  treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział 16 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z  podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

Cena – 60 % = 60 pkt 

Okres gwarancji – 40 % = 40 pkt 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

3. Kryterium „Cena - C” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniższej 

cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 

proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 

cena oferty najtańszej 

Liczba punktów C =      ---------------------------------- x 60  

cena oferty badanej 

 

4. Opis kryterium „Okres gwarancji - G”. Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na 

podstawie długości okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

UWAGA: 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 24 miesięce. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy. 
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5. Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 40 punktów, a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 

okres gwarancji oferty badanej 

Liczba punktów  G =      ------------------------------------------------ x 40  

okres gwarancji najdłuższy 

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

w  niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie 

z  poniższym wzorem: 

P = C + G  

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 

 

Rozdział 17 Udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, a także 

zamieści te informacje na własnej stronie internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

5- dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

Rozdział 18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 

informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów 

w  związku z realizacją umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów złączonych do oferty.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 



K-ZP.251.68.2020 

Strona 23 z 30 
 

regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

 

Rozdział 19 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.  

2. Zabezpieczenie zostanie zwolnione, zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych Postanowieniach 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 

poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w  przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego:  

Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku 

dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

 

Rozdział 20 Wzór umowy 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  
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1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach określonych w Umowie, 

2) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości podatku od 

towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej  

3) stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10  października 2002 

r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) w zakresie innych zmian - zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom oraz 

podwykonawców; zmiana  osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 

 

Rozdział 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

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

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

Rozdział 22 Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających się na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do 

treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także 
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wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik odpowiednio nr  4  

i   nr 5 do formularza oferty. 

9. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący 

podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny 

jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/uczelnia/przetargi/przetarg  

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach 

określonych we wzorze umowy.  

 

Rozdział 23 Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo w ciągu 

7  dni od sporządzenia projektu umowy, projektu zmiany umowy albo zawarcia umowy 

o  podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo 

projekt zmian umowy bądź umowę o podwykonawstwo lub zmianę tej umowy wymagań 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub gdy przewidują one termin zapłaty 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

faktur lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej dostawy lub usługi, Zamawiający może zgłosić podwykonawcy 

odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia mu 

projektu umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 

przedmiotowej umowy lub jej zmiany. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo 

sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmianę bądź odpowiednio za akceptację umowy lub jej zmiany 

Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy 

podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy 

na zawarcie rzeczonej umowy lub jej zmiany. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie 

w  szczególności powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku nr 2 

do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

2. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w 

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/uczelnia/przetargi/przetarg
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niniejszej umowie, Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany będzie skierować do 

Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten 

ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy (zmiany umowy) 

o  podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót 

budowlanych, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (zmiany 

umowy) o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu 

umowy. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy lub jej zmiany z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą 

wymaga zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

te wady wobec Zamawiającego. 

6. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 

przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

umowy. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy, podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu 

budowy. 

7. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót przed akceptacją 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany przez Zamawiającego, 

o  której mowa w ust. 3 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia 

przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 

o  podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 

w  umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na 
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zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w ust. 3 i 4 umowy, 

niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, 

spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub 

projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

i  uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo 

z  podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

8. Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania dalszych naruszeń, o których 

mowa w ust. 9 i braku ich usunięcia w wyznaczonym terminie, uprawniony będzie ponadto do 

odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) miesięcy 

od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie z nimi umowy bądź 

jej zmianę W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 

umowy. 

9. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół 

z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą 

(podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami). 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot 

(osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) 

wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową 

o  podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na 

podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy 

zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca 

(dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy 

o  podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 3 SIWZ. 

Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga 

uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu 

przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej dla swej ważności. 
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13. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać 

postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej Umowy, za wyjątkiem postanowień, które 

ze swojej istoty odnoszą się indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym 

i  Wykonawcą i nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zawierać będzie 

w  szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu 

Wykonawcy zlecanych podwykonawcy, który będzie zgodny z przedmiotem niniejszej 

Umowy, 

b) terminu realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy, 

c) wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne podwykonawcy za zlecony mu 

zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robót, 

d) zasad płatności za wykonanie robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że zasady 

rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy będą analogiczne 

do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

e) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, 

f) kar umownych należnych Wykonawcy od podwykonawcy z tytułu: 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu 

podwykonawcy, 

 nie przedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu projektu 

umowy, której przedmiotem są roboty budowalne z dalszym podwykonawcą lub 

projektu jej zmiany, 

 nie przedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z  oryginałem kopii umowy z dalszym podwykonawcą lub jej zmian, 

g) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

14. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego 

zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego 

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że 

proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  
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15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie („Konsorcjum”), 

umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich członków 

Konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum, 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum 

wobec podwykonawców  zaspokojone przez Zamawiającego. 

17. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji 

z  podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania. 

 

Rozdział 24 Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie, z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: 

rektorat@pwsz.chelm.pl , tel. (82) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych nadzorujący 

prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego K-ZP.251.68.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udostępniona dokumentacja 

niniejszego postępowania, podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Uczelnia zleciła 

przetwarzanie danych osobowych  np. podmioty świadczące usługi IT. 
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5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres określony przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22. 

9. Podanie danych  jest niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Niepodanie ich 

skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty. 


