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Białystok, 30 sierpnia 2016 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na wykonanie roboty budowlanej polegającej na: 

 

Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego 

na Stadionie Miejskim w Białymstoku 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

„Stadion  Miejski ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

ul. Słoneczna 1, 

15-323 Białystok,  

 NIP 5423230046, REGON 200763186 

 

Osoba do kontaktów: 

Anna Arciszewska tel. 85 654 86 80 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:  PRZETARG NIEOGRANICZONY  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą pzp 

 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia 

posadzki pomieszczenia techniczno-magazynowego oznaczonego P.O.T.09 o powierzchni 

użytkowej 695,94 m2. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest dokumentacją techniczną 

opracowaną przez firmę: ARCHITEKTURA 4D Pracownia projektowa Barbara 

Kokoszkiewicz, ul. Adama Asnyka 33, 15-709 Białystok, stanowiącą Załącznik Nr 8 do 

niniejszej  SIWZ.  

3. Roboty należy wykonać w opcji z powłoką z żywicy epoksydowej dwuwarstwowej 

grubości 0,04cm – poz. 10. D.1.2.przedmiaru robót.  
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4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty. 

Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z 

rozdz. XVIII SIWZ „Opis kryteriów i sposób oceny ofert”. 

5.  W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej nazw, znaków towarowych lub 

typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o 

których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp, ma to na celu wskazanie 

parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej. 

6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

określonych w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 

wymogu wynikającego art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) Zamawiający nie będzie 

dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do 

zaproponowanych w ofercie. 

8. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji zamówienia.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i 

odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót. 

Uwaga: 

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie prac   

posadzkarskich wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.                              

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii 

Wykonawcy.  

Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy 

(Załącznik Nr 7 do SIWZ).  

 

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

45 45 30 00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

5 tygodni od dnia podpisania umowy.    

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

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

dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia warunku wykonawca 

winien wykazać iż: 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 robotę 

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 

151 ze zm.) o wartości min. 50 000,00 zł 

b) dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia             

7 lipca 1994 roku  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 151 ze zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, 

na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej. 

 

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu  podane w walutach obcych, 

wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia 

opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 

z postępowania. 
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VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 

ustawy pzp. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa (z  ofertą): 

- oświadczenie wstępne– na lub zg. z Zał. Nr 2 do SIWZ; 

- dokumenty, w szczególności zobowiązania  innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa 

w Rozdz. VII pkt 5 ppkt 2 lit c) SIWZ, na lub zg. z Zał. Nr 6 do SIWZ (jeżeli 

dotyczy). 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w   

art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że inny 

podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że inny podmiot zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) 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; 

5) oświadczenia innego podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

6) oświadczenie innego podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie innego podmiotu o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) oświadczenie innego podmiotu o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenie innego podmiotu o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716). 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  

1)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 



 Przetarg nieograniczony – roboty budowlane ADM.271-8-2016 

 _________________________________________________________________________________________
_ 

 PAGE 1 

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

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - 

na lub zg. z Zał. Nr 3 do SIWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

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

uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - na lub zg. z Zał. Nr 4 do SIWZ; 

 

4.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – nie dotyczy. 

 

5. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1 - 4  

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

wykonawca (w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu) zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenie wstępne, o 

którym mowa w rozdz. VII pkt 1. SIWZ - na lub zg. z zał. Nr 2 do SIWZ. 

2) W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów,  zobowiazany jest: 

a)  zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu składanym  na 

podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu  i 

niepodlegania wykluczeniu na lub zg. z Zał. Nr 2 do SIWZ 

 b) złożyć oświadczenie, że w stosunku do  podmiotu, na którego  zasoby 

powołuje się w niniejszym postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia na lub zg. z Zał. Nr 2 do SIWZ; 
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c) złożyć dokumenty (w szczególności  zobowiązania innych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - na lub zg. z zał. 

Nr 6 do SIWZ;), które określają w szczególności: 

 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

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. 

 

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawyn 

na lub zg. z Zał. Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VIII. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.  

3. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w pkt 2 , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych 
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4. 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. 

5.  W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia  

podwykonawcom zastosowanie mają odpowiednie postanowienia określone w projekcie 

umowy stanowiącym zał. Nr 7 do  SIWZ. 

6.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z     

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający przesyła faksem lub drogą elektroniczną.  

adres do korespondencji:  

„Stadion Miejski” Sp. z o.o.  

ul. Słoneczna 1  

15-323 Białystok 

nr faksu: +48 85654-87-15 

adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl 

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy   tj. ADM.271-8-2016 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na 

stronie internetowej. 
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4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert  zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1.   Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 400,00 zł.  

2.  Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy  jest zawsze  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 2014 r.   poz. 1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek 

bankowy w Banku Pekao S.A. nr 851240 1154 1111 0010 3579 7475 z dopiskiem  

ADM.271-8-2016 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty 

należy wpisać: Wadium – „Wzmocnienie posadzki pomieszczenia magazynowego na 

Stadionie Miejskim w Białymstoku” 

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach  można   złożyć w oddzielnej kopercie w 

sekretariacie  Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok (oryginał) 

z odpowiednią adnotacją na kopercie iż jest to wadium do postępowania                                  

nr ADM.271-8-2016, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy 

załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty. Sekretariat Stadionu 

Miejskiego Sp. z o.o. otwarty jest w godzinach 8:00- 16:00. 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie 

znajdzie się na koncie zamawiającego. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub  zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy.  

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy. 
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8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

12 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni. 

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

ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Dokumenty zawarte w ofercie: 

1) formularz ofertowy – Zał. Nr 1 do SIWZ, 

2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez  

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy; 

3) oświadczenie wstępne – na lub zg. z Zał. Nr 2 do SIWZ; 
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4) dokumenty  (w szczególności zobowiązaniami innych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na 

lub zg. z Zał. Nr 6 do SIWZ), o których mowa w rozdz. VII  pkt 5 ppkt 2 lit. 

c)  SIWZ. 

2. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile 

upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie 

(pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

7. Dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 6, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie   

przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz 

zaadresowanej  i podpisanej w sposób następujący: 

„Stadion  Miejski ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok 

Oferta w postępowaniu na: 

„Wzmocnienie posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim 

w Białymstoku” 

Nie otwierać przed dniem: 14 / 09 / 2016 r. do godz. 10:00 
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12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.  

13. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w 

trybie art. 96 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą 

być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i 

oznaczone jako część niejawna oferty. 

Uwaga: 

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać,  

tzn. udowodnić w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie 

dowodów. 

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie do oddzielnej koperty i 

oznaczenie jako część niejawna oferty nie jest wystarczające do uznania przez 

Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu 

zachowania poufności. 

 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy 

wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony                     

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza  

i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę 

prawną). 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 
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4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: .: „Stadion Miejski” Sp. z o.o.,                          

ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok, (sekretariat)   do dnia:  14-09-2016 do godz. 09 : 45 

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty 

w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  tj. „Stadion Miejski” Sp. z o.o., 

ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok, do dnia: 14-09-2016 r., do godz. 10:00., sala konferencyjna w 

części biurowej.  Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie (jeżeli 

dotyczy). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia oraz informacje, o których mowa w 

pkt 3. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cena ofertowa wymieniona w ofercie powinna obejmować pełny zakres robót 

określonych w rozdziale I  i odpowiednich załącznikach do SIWZ oraz uwzględniać 

wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia.  

2. Cena ofertowa stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych  

i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych 

świadczeń. 
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3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. 

4. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ, jest wyłącznie dokumentem 

informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone 

błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową  

i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 

6. Cena ofertowa ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę wymienioną w ofercie 

należy podać z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku (zł/gr). 

7. Cenę ofertową należy  przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (na lub wg. 

załącznika nr 1 do siwz). 

8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi  

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem:  

1) cena ofertowa (Cof) -60% 

2) gwarancja  (G) – 30%  

3) termin realizacji zamówienia  (T)  - 10% 

            gdzie: 1pkt = 1% 

 

Ad 1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „cena” według następującego 

wzoru: 

(Cmin/Cof) x 60 pkt 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofercie spośród ofert nieodrzuconych 

Cof  – cena oferty ocenianej 
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Za kryterium „cena” wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

 

Ad 2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „gwarancja” w następujący 

sposób: 

1) okres gwarancji równy 5 lata – 0 pkt 

2) okres gwarancji równy 6 lata – 15 pkt 

3) okres gwarancji równy 7 lat – 30 pkt 

Za kryterium „gwarancja” wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

UWAGA: 

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres wskazany w ofercie, liczony 

od daty podpisania przez  Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 

zrealizowanych robót. 

 

Ad 3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „termin realizacji” w 

następujący sposób: 

1) termin realizacji  5 tygodni  – 0 pkt 

2) termin realizacji  4 tygodnie  –10 pkt 

Za kryterium „termin realizacji” wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. 

 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość 

punktów za ww  kryteria oceny ofert. 

3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy 

wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia 

dodatkowych ofert cenowych. 

5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2, dokonywanie 

jakichkolwiek zmian w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Zamawiający prześle faxem lub pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty 

wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana umowy 

regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię polisy, potwierdzającą   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (lub 

ubezpieczenie kontraktu), na okres realizacji zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  

wartość umowna brutto. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII.  PROJEKT UMOWY. 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany  

do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy, który stanowi Zał. Nr 7 do SIWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

 

XIX . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198  ustawy. 

3. Skarga  do sądu - zgodnie z przepisami art. 198a - 198g ustawy. 



 Przetarg nieograniczony – roboty budowlane ADM.271-8-2016 

 _________________________________________________________________________________________
_ 

 PAGE 1 

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie  na podstawie art.  180 ust. 2 ustawy.  

 

XX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: 

1. składania ofert częściowych, 

2. przedstawiania ofert wariantowych. 

 

XXI . ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

1. zawarcia umowy ramowej, 

2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

3. rozliczeń w walutach obcych, 

4. aukcji elektronicznej, 

5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do 

tej ustawy. 

 

 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1) Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy  - Zał. Nr 2 do SIWZ, 

3) Wykaz zamówień - Zał. Nr 3 do SIWZ, 

4) Wykaz osób - Zał. Nr 4 do SIWZ, 

5) Informacja dot. przynależności /lub nie do grupy kapitałowej - Zał. Nr 5 do SIWZ,  

6) Zobowiązanie innego podmiotu - Zał. Nr 6 do SIWZ, 

7) Projekt umowy - Zał. Nr 7 do SIWZ, 

8) Dokumentacja projektowa - Zał. Nr 8 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


