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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

Dobudowa szybu windowego do budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Gdańsku,  ul.  Polanki 121 

I etap budowy

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Gdańsk ul. Polanki 121 
    działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zamówienie publiczne poniżej 4 850 000 Euro

w trybie przetargu nieograniczonego

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 121 
działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, tel. 058 5521952, fax. 058 5521952 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223 
poz.1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Dobudowa szybu windowego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku 
ul. Polanki 121 dla zainstalowania dźwigu osobowego elektrycznego do 1000 kg 
– część budowlana I etap budowy.

CPV 45200000-9

3.1.Zakres rzeczowy robót

Zakres rzeczowy obejmuje: 
- roboty budowlane - I etap budowy  
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w 
pkt. 3.2. niniejszej SIWZ.  

3.2. Dokumentacja projektowa 

Przedmiot zamówienia określają:
- przedmiar robót 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) 
- SIWZ oraz  dokumentacja techniczna:
 „Projekt bud.-wykonawczy: dobudowa do budynku Domu Pomocy Społecznej
 przy ul. Polanki 121 szybu windowego dla zainstalowania dźwigu osobowego 
elektrycznego udźwigu do 1000 kg – część budowlana I etap budowy”   
wykonany  w 2007 r. z aktualizacją 2010  przez  P.U.H. DELTA .
3.2.1 Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z 
warunkami realizacji i z wymienionymi w pkt. 3.2 dokumentami.
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3.2.2 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca dokona w 
okresie przewidzianym na sporządzenie oferty w trybie określonym w art. 38 ust. 1 
ustawy.

4. Warunki prowadzenia robót. 

4.1. Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy.
4.2. Roboty remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
osób przebywających w budynku. 
4.3. Z uwagi na wykonywanie prac budowlane w czynnym (całodobowe przebywanie 
podopiecznych) obiekcie roboty muszą być prowadzone w ścisłym uzgodnieniu z 
Dyrekcją obiektu oraz Inspektorem nadzoru.
4.4. Potwierdzenie sporządzenia planu bioz zawarte zostanie w oświadczeniu 
  o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
4.5.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
- nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu
- zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe.
4.6. Wykonawca zobowiązany jest :
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie
i oznakowanie, sporządzenie odpowiednich zadaszeń
- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z 
użytkownikiem i inspektorem nadzoru,
- utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi
komunikacyjne,    
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
4.7.  Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 
wymogi określone w:
- ustawie - Prawo budowlane( tekst jednolity -Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr.92 poz. 881) 
4.8. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia
nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w przedmiarach i opisie robót.
4.9. Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego wykonawca winien 
dostarczyć (przed wbudowaniem tych materiałów i uzyskaniu stosownej akceptacji  
Inwestora) atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 - ustawy  Prawo budowlane tekst 
jednolity /Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 / z  późniejszymi zmianami .)
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko materiałów z 
demontażu i gruzu z rozbiórek. Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym a dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu 
na legalne wysypisko należy dostarczyć zamawiającemu.

3



4.11. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną wykonawca zrealizuje na 
swój koszt z miejsc wskazanych przez zamawiającego .
4.12.Urządzenie placu budowy wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój 
koszt.

5. Termin wykonania zamówienia – zakończenie 20 listopada 2010 r.   

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz  sposób oceny ich spełnienia.

W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone  w art.22 ust.1 ustawy .
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli wykonawca:

a) osiągnął łącznie  w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres obrót ogółem w wysokości 
co najmniej 1000 000 zł.

b)  wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze 
podobnym i wartości  jednostkowej równej lub większej od  150 000 zł brutto

c) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy 
d) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 90.000 zł
Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie oceny załączonych
do oferty dokumentów i oświadczeń.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy 
powinni dołączyć do formularza oferty ( załącznik nr 1 i 1a ) następujące 
oświadczenia i dokumenty:
7.1. podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 
ustawy oraz pozostałe oświadczenia zawarte w załączniku nr 2.
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 
7.3. oświadczenie o wysokości obrotu ogółem  za okres ostatnich dwóch lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres.
7.4. wykaz  wykonanych robót budowlanych o charakterze podobnym 
w okresie  ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z pkt 6 b warunków 
udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić załącznik nr 4 oraz 
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dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót z należytą starannością).
Dokumenty powinny być wystawione przez inwestora (zamawiającego) lub 
generalnego wykonawcę.
7.5. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
gospodarczej, 

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.7.2, 7.3 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania  się o zamówienie

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem, samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub za pomocą faksu. Jeżeli strony porozumiewają się za pomocą faksu, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. 
Oświadczenia wykonawcy przekazują wyłącznie na piśmie.
Do kontaktów z wykonawcami zamawiający wyznacza :

– Lidia Graj – insp. nadzoru tel. 602736390 – informacje w sprawie projektu,
– Małgorzata Ożga – dyrektor DPS tel. 602678272 – informacje o SIWZ. 

email: sekretariat@dps.neostrada.pl

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i 
wynosi 30 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
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10.1. Oferta musi być przygotowana wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
10.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
10.3. Oferta musi być złożona w  trwale zamkniętym opakowaniu z nazwą 
i dokładnym adresem wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz napisem:

OFERTA PRZETARGOWA na:
 „Dobudowa szybu windowego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.  
Polanki 121 dla zainstalowania dźwigu osobowego elektrycznego o udźwigu do  
1000 kg – część budowlana I etap budowy”. 

10.4. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, pisemnie na papierze, 
opieczętowana pieczęcią firmową i pieczęciami imiennymi oraz podpisana przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10.5.  Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do 
oferty zawiera pkt. 7 SIWZ.
10.6. Oświadczenia  wystawiane przez wykonawcę muszą być przedstawione w 
oryginale i być przez niego podpisane.
10.7. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego 
upoważnione lub odpisów poświadczonych notarialnie.
10.8.  Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w oryginale lub odpisie 
poświadczonym notarialnie.
10.9.  Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być kolejno ponumerowane i 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
10.10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę.
10.11. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, jako termin jej złożenia uznaje 
się termin, w jakim znalazła się ona w posiadaniu zamawiającego.
10.12.
a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w 
trybie art. 38ust.1 ustawy. 
b) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu oraz przekazuje wykonawcom którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
10.13.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.14. Koszt przygotowania oferty ponosi wykonawca.
10.15. Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia , której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.Oferta wspólna. 

Wykonawcy mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego.
Pełnomocnictwo to może również zawierać umocowanie do zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale 
lub odpisie  poświadczonym notarialnie.
Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy 
konsorcjum. 
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
Do oferty powinny być dołączone oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez poszczególnych wykonawców warunków określonych w ustawie 
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dopuszcza się możliwość składania wspólnych oświadczeń wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają 
warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy.
Warunki, o których mowa w pkt. 6a, 6d  SIWZ dotyczą łącznie wszystkich 
wykonawców,  składających ofertę wspólną, stąd wielkości podane przez 
poszczególnych wykonawców podlegać będą sumowaniu.
Warunek wskazany w punkcie 6b SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełni 
go w całości co najmniej jeden z wykonawców.
Warunek wskazany w punkcie 6c SIWZ  musi być spełniony przez każdego 
wykonawcę z osobna.
Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy.

12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert : w siedzibie zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej Gdańsk ul. 
Polanki 121; Pokój kadry I piętro do godz.15.00.

Termin składania ofert upływa– 01 września 2010 r. do godz.10.00.

Otwarcie ofert : w siedzibie zamawiającego; Gabinet Dyrektora 
01 września 2010 r. o godz. 10.15.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.Podstawą do obliczenia ceny oferty jest:
-dokumentacja projektowa w tym: przedmiar robót, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja techniczna wymieniona 
w pkt. 3.2. specyfikacji 
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- wizja lokalna wykonawcy na terenie przewidzianym do realizacji zamówienia.
- zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót 
podanych w pkt. 4 specyfikacji.
13.2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe . Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z 
zastosowaniem upustu.
13.3. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem podatku VAT = 7 %, w rozbiciu na 
elementy określone w tabeli elementów stanowiącej załącznik Nr 1a do oferty.
13.4. Jeżeli  przy obliczaniu ceny wykonawca pominie roboty, których wykonanie 
jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo 
opłacone po ich wykonaniu, gdyż zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w 
cenie oferty. 
13.5. Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem, stanem istniejącym i 
warunkami realizacji zamówienia.

14. Kryteria, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Zamawiający 
wybierze ofertę wykonawcy z ceną najniższą, który nie będzie podlegał wykluczeniu 
z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
15.2. Zawarcie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ nastąpi w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
15.3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
15.4. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie 
wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.
15.5. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę wykonania części robót przez 
podwykonawcę, rozliczenie robót i warunki płatności zostaną dokonane zgodnie z § 
5* i § 6* lub § 5** i § 6** wzoru umowy.
15.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  zamawiającemu umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie.
15.7. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub 
projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie to oznaczało, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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15.8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 
wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Postanowienie pkt. 15.7. stosuje 
się odpowiednio.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w 
wysokości 3  % od  ceny całkowitej podanej w ofercie.
16.2. Zabezpieczenie określone w pkt. 16.1. zostanie wniesione najpóźniej w dacie 
zawarcia umowy, przy czym można je wnieść według wyboru wykonawcy w jednej 
lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
c) gwarancjach  bankowych
d) gwarancjach  ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 
ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości
16.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci pełną 
kwotę zabezpieczenia na konto zamawiającego:  Bank Millennium S.A w Gdańsku

24 1160 2202 0000 0000 6190 6257 

16.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę 
kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie 
podpisane, zawierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał 
lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie 
rękojmi.
Gwarant winien zobowiązywać się  do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w 
terminie 15 dni od otrzymania żądania zapłaty.
16.5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 16.1. służy do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
16.6. W ciągu 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i 
przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 
70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu zamówienia.
16.7. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi  zostanie 
zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi, po potrąceniu ewentualnych 
odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.
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16.8.  Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być 
wniesione w pełnej wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 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 
przedmiotu zamówienia wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona 
wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
16.9. Jeżeli  zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, wykonawca 
zobowiązany jest  przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie 
podpisania aneksu do umowy. 

17. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik  nr 3 do specyfikacji.
18. Zmiany umowy.

18.1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących 
przypadkach:
18.1.1.Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy
18.1.2.Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.
18.1.3. Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od 
wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.
18.1.4. Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe 
równoległe wykonywanie robót.
18.1.5. Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.
18.1.6. Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót.
18.1.7. Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od 
towarów i usług (VAT)
18.1.8 Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia 
takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
18.1.9 Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez 
zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
18.2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o 
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
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18.3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1.Wykonawca, który miał interes w uzyskaniu zamówienia, a poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej w formie odwołania wnoszonego do Krajowej 
Izby Odwoławczej. 
19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
opisu sposobu dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania, 
odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy,
19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy. Zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.4. Wykonawca może również w terminie do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynność, do której jest 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 
180 ust.2 ustawy.
19.5. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określają 
przepisy zawarte w art. 179-198 ustawy.

20. Informacje dodatkowe.

20.1. Wykonawca składający ofertę ma prawo zastrzec, nie później niż w terminie 
składania ofert, nieudostępnianie  informacji stanowiących tajemnic przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . 
20.2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Załączniki:  
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 1a – tabela elementów
Załącznik nr 2 - oświadczenia
Załącznik nr 3 – umowa
Załącznik nr 4 – wykaz robót
Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczno-projektowa
Załącznik nr 6 – przedmiary robót
Załącznik nr 7 – specyfikacje techniczne wykonania

       i odbioru robót budowlanych ( STWiORB )
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