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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Wykonanie termomodernizacji budynków Oddziału Obserwacyjno-
Zakaźnego, Oddziału Pulmonologicznego  oraz Pogotowia

 i Administracyjno-Gospodarczego Szpitala w Proszowicach w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-05, faks:386-52-58 ,

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez 
Zamawiającego  i  Wykonawców  stosuje  się  przepisy  kodeksu  cywilnego,  jeżeli  przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

PROSZOWICE, CZERWIEC 2015
__________________________________
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CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  termomodernizacji  budynków  Oddziału 
Obserwacyjno-Zakaźnego,  Oddziału  Pulmonologicznego   oraz  Pogotowia  i  Administracyjno-
Gospodarczego Szpitala w Proszowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującej:
1) sporządzenie wniosków o zgłoszenie robót budowlanych dla budynków Szpitala,
2) sporządzenie kosztorysów dla każdego budynku,
3) wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynków,
4) uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  decyzji  wymaganych  przepisami  szczegółowymi  do 
wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja obejmująca rysunki i wnioski powinna zostać wykonana w 4 egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

Dokumentacja  powinna  zostać  uzgodniona  i  wykonana  zgodnie  z  zaleceniami 
Zamawiającego i po jego pełnej akceptacji.

Wykonawca będzie wykonywał roboty w obiekcie czynnym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7   Roboty budowlane
45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45321000-3   Izolacja cieplna
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45312310-3   Ochrona odgromowa

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  Programie  Funkcjonalno-
Użytkowym.

Zainteresowanemu  Wykonawcy  Zamawiający  umożliwi  dostęp  do  obiektu  w  terminie 
uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w części IV ust. 2 SIWZ.

CZĘŚĆ II
PODWYKONAWCY OFERTY  WARIANTOWE,  CZĘŚCIOWE,  ZAMÓWIENIA 
UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonawca  może  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  dowolnej  części  zamówienia. 
Wykonawca  powinien  wskazać  w  ofercie  część  zamówienia,  którą  zamierza  powierzyć 
podwykonawcy. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

CZĘŚĆ III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie do dnia 25 listopada 2015 r.
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CZĘŚĆ IV
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Do  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  między 
Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną.

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj, tel.12 386 52 
14, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

CZĘŚĆ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:

1) wykonał  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  co 
najmniej  jedne  roboty  budowlane  polegające  na  dociepleniu  ścian  i  stropów 
o powierzchni co najmniej 3000 m2 i wartości robót brutto co najmniej 500 000 zł, 

2) dysponuje  osobami  posiadającymi uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
w specjalności: 
− konstrukcyjno-budowlanej,
− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

3) dysponuje  osobami  posiadającymi uprawnienia  budowlane  do  projektowania 
w specjalności: 
− architektonicznej bez ograniczeń,
− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów, określonych w części VI SIWZ.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  powinni  łącznie  spełniać 
warunki, o których mowa w pkt 1, 2 i 3.

CZĘŚĆ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i UST.2 PKT 5 USTAWY 

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w 

Załączniku 2.1 do SIWZ),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru określonego w 

Załączniku 2.2 do SIWZ),
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3) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, o których mowa w części V pkt 2 SIWZ – wykaz (według wzoru określonego w 
Załączniku  3  do  SIWZ) powinien  zawierać  dla  każdej  roboty rodzaj  robót  (ilość  m2 
docieplanych ścian i stropów), daty wykonania,  wartość robót oraz miejsce wykonania 
(nazwa, adres), oraz załączyć dowody że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

4) wykaz  zawierający  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności, o której mowa w 
części V pkt 3 SIWZ;  wykaz (według wzoru określonego w Załączniku 4 do SIWZ) 
powinien  zawierać  imię  i  nazwisko,  zakres  wykonywanych  czynności,  numer  decyzji 
nadającej uprawnienia budowlane, oraz podstawę do dysponowania osobami,

5) wykaz zawierający osoby, które będą uczestniczyć w sporządzaniu rysunków, wniosków 
o  zgłoszenie  robót,  w specjalności,  o  której  mowa w części  V pkt  4  SIWZ;  wykaz 
(według  wzoru  określonego  w  Załączniku  5  do  SIWZ)  powinien  zawierać  imię  i 
nazwisko,  zakres  wykonywanych  czynności,  numer  decyzji  nadającej  uprawnienia 
budowlane, oraz podstawę do dysponowania osobami, 

6) oświadczenie,  że  osoby zawarte  w  wykazie,  o  którym  mowa  w pkt  4  i  5,  posiadają 
wymagane uprawnienia, 

7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9) aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że 
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.

UWAGA 1. Dokumenty,  o których mowa w pkt 2 – 6 oraz 8 – 12 mogą być złożone w 
formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez 
Wykonawcę, tzn. przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione 
do  poświadczenia  zgodności  z  oryginałem  kopii  dokumentów  –  w  takim 
przypadku  wraz  z  ww.  dokumentami  Wykonawca  powinien  przedłożyć 
dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o 
ile  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą.  W 
przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej 
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zapisanej  strony  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  w 
sposób opisany wyżej.

UWAGA 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 6 oraz dokument, o którym mowa 
w  pkt  7  powinny  być  podpisane  przez  osoby  podpisujące  ofertę  z 
zastrzeżeniem uwagi 3.

UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty, 
o których mowa w pkt 2, 7 i 8 – 12, powinien złożyć każdy z Wykonawców. 
W przypadku złożenia kopii dokumentów dotyczących Wykonawcy, powinny 
być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę w 
sposób opisany w uwadze 1.

UWAGA 4. Dowodem,  o  którym  mowa  w  pkt  3  jest  poświadczenie  lub  –  jeżeli  z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w 
stanie  uzyskać  poświadczenia  –  inne  dokumenty.  W  przypadku  gdy 
podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty wskazane w 
wykazie,  o  którym  mowa  w  pkt  3  jest  Zamawiający,  Wykonawca  nie  ma 
obowiązku przedkładania dowodów.

UWAGA 5. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
α) pkt 8 –10 i 12, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające 
odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
− nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek na ubezpieczenie 

społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
β) pkt  11,  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 
11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny 
być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert. Dokumenty, o których mowa lit. a tiret drugie, powinny być 
wystawione nie  wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

UWAGA 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w uwadze 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji  wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  lub  przed  notariuszem.  Terminy  wystawienia  dokumentów 
określone w uwadze 5 stosuje się odpowiednio.

UWAGA 6. Jeżeli,  w  przypadku  Wykonawcy  mającego  siedzibę  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 
11  ustawy,  mają  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu  sądowego  albo  administracyjnego  miejsca  zamieszkania,  dotyczące 
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niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 
ustawy,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w 
przypadku  gdy  w  miejscu  zamieszkania  tych  osób  nie  wydaje  się  takich 
zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 
lub przed notariuszem.

UWAGA 7. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  powinny  być  złożone  wraz  z 
tłumaczeniem na język polski.

UWAGA 8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, powinien dołączyć 
dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy.

CZĘŚĆ VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

CZĘŚĆ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca  pozostanie  związany  złożoną  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ.

CZĘŚĆ IX
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien podać cenę brutto:
1) za sporządzenie zgłoszeń robót  budowlanych, rysunków, kosztorysów
2) za wykonanie termomodernizacji budynków, 

a następnie zsumować otrzymując cenę brutto oferty.
Cena oferty (brutto) będzie stanowić cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości zamówienia.
Cena  brutto  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia 
(organizacji robót, transportu, utylizacji odpadów itp.).

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane w zaokrągleniu do jednego grosza.

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XII SIWZ).

CZĘŚĆ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem maszynowym, 
komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie 
napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
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pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
3. Cena oferty,  kwota podatku od towarów i usług (VAT), okres gwarancji powinny być 

wpisane do odpowiednich rubryk formularza „Oferta”.
4. Wszelkie  poprawki  powinny  być  dokonane  czytelnie  i  zaparafowane  przez  osoby 

podpisujące ofertę.
5. Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.  Oferta  nie  może  zawierać  rozwiązań 

wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Ofertę  wraz z  dokumentami,  o których mowa w części  VI SIWZ, należy umieścić  w 

nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 16/ZP/2015
Wykonanie termomodernizacji budynków Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, 
Oddziału Pulmonologicznego  oraz Pogotowia i Administracyjno-Gospodarczego 
Szpitala w Proszowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
OFERTA
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

CZĘŚĆ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 
13,  I  piętro (sekretariat)  w terminie do dnia 02 lipca 2015 r.  do godz.  10.00,  co 
oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u 
Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  SP  ZOZ w  Proszowicach,  ul.  Kopernika  13,  32-100 
Proszowice, w dniu 02 lipca 2015 r. o godz. 10.30.

CZĘŚĆ XII
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

kryterium znaczenie
cena
okres gwarancji

80 %
20 %

Zamawiający  dokona  oceny  ofert  wyłącznie  na  podstawie  kryteriów  i  ich  znaczeń  określonych 
wyżej w następujący sposób:

• według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

p = (cm/c)×100 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

• według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
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p = (g/gM)×100 pkt,
gdzie  gM oznacza  najdłuższy  okres  gwarancji  spośród  okresów  gwarancji  podanych  we 
wszystkich  ofertach,  zaś  g oznacza  okres  gwarancji  podany  w  danej  ofercie.  Jeżeli  okres 
gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 10 lat,  dla oceny ofert Zamawiający 
przyjmuje okres gwarancji równy 10 lat.

Dla każdej  oferty punkty otrzymane według każdego kryterium zostaną pomnożone przez 
znaczenie tego kryterium, po czym iloczyny zostaną zsumowane, a następnie suma zostanie 
podzielona przez 100. Tak otrzymana liczba punktów stanowić będzie ocenę oferty.  Oferta, 
która  otrzyma największą  liczbę  punktów,  zostanie  wybrana jako  najkorzystniejsza. 
Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą największą liczbę punktów, Zamawiający jako 
najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.

CZĘŚĆ XIII
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawcę,  którego oferta  została  wybrana,  Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi o 
miejscu i terminie zawarcia umowy.

3. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie 
zobowiązany:
a) przedłożyć  Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo –  finansowy przygotowany w 

uzgodnieniu z Zamawiającym,
b) przekazać  informacje  niezbędne  do  przygotowania  projektu  umowy,  zgodnie  ze 

wzorem umowy (Załącznik 6 do SIWZ),
c) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      
CZĘŚĆ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (część X SIWZ), 
zobowiązany  będzie,  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy,  do  wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

2. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  w  pieniądzu,  poręczeniach  bankowych  lub 
poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  (zobowiązanie  kasy jest 
zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
lub  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.

3. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

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

5. Zasady przechowywania, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia określają przepisy art. 
148 – 151 ustawy.
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CZĘŚĆ XV
WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik 7 do SIWZ. 

CZĘŚĆ XVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  (odwołanie,  skarga)  przysługują 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy.
5. Termin wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
8. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

Proszowice, dnia 16 czerwca 2015 r.
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