Zamawiający
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
www.imdik.pan.pl
przetargi@imdik.pan.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót
budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową
laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia
na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z
kompleksowym szkoleniem pracowników.

Znak sprawy: ZP-2403-1/16
CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 71220000-6 Usługi projektowania,45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45314320-0 Instalowanie
okablowania komputerowego, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45324000-4 Roboty w zakresie
okładziny tynkowej, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
45442100-8 Roboty malarskie, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45214631-2, 45332000-3, 71220000-6 , 45214631-2 , 45331200-8 instalowanie urządzeń
klimatyzacyjnych, 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Wykaz dokumentów:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A ( zał. nr 1 do SIWZ)
2. Formularz ofertowy– Załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Projekt umowy– Załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do
wykluczenia oraz o przynależności do grup kapitałowych i inne– Załącznik nr 4 i 5 do
SIWZ;
5. Wykaz robót zał. nr.6 do SIWZ
6. Spis treści oferty – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zatwierdzam
inż. Wojciech Sobczyk
Z-ca dyrektora
ds. Administracyjnych

Warszawa, dn. 06.09.2016 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Zamawiającym jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
NIP 525-000-81-69
tel. 22 668 52 50, fax 22 668 55 32
strona internetowa: www.imdik.pan.pl → zakładka „Zamówienia publiczne”
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz Rozdział 3,
Oddział 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113,
poz. 759 z dn. 25.06.2010 r. z późn. zmianami).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
1. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dn. 25.06.2010 z późn. zmianami).
2. Przepisy przejściowe wprowadzone USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.lipca.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.(Dz. U. 2016 poz. 1126)
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych. (Dz. U. 2015 r. poz.2254)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Na podstawie art. 11 ust. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Dz. U. z dn. 27.07 2016 r. poz. 1127)
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Na podstawie art. 96 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Dz. U. z 28.07.2016.r. poz. 1128)
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. 2015r.
poz.2263)
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie
i kwalifikacja końcowa laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi
uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników- przebudowa i
wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia laboratorium spełniającego standardy GMP
umożliwiające użytkownikowi uzyskanie pozwolenia wytwarzania zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem farmaceutycznym dla Platformy Badań Translacyjnych w zakresie
Medycyny Regeneracyjnej IMDiK PAN wraz z wykonaniem projektów i niezbędnymi
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uzgodnieniami, na których podstawie uzyskane zostaną wymagane prawem budowlanym
dokumenty. Przedmiot zamówienia obejmuje również kwalifikację pomieszczeń czystych
wraz z układami HVAC: wentylacją i klimatyzacją oraz systemami sterowania i monitoringu,
a także instalacją pomieszczeń obiektu wraz z kompleksowym szkoleniem personelu.
Całość wykonana w oparciu i zgodnie z:
Ustawa Prawo Farmaceutyczne Dz.U. 2001.126.1381 z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań
fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 29.06.2012 r.- poz. 739)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2004 nr:
2002 poz. 2072) z późn. Zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z późn. Zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. Zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147 poz. 1229 z późn. Zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr
169 poz. 1650 z 2003 r z późn. Zm.)

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A ( zał. nr 1 do SIWZ)
– Specyfikacja Wymagań Użytkownika.
Zamawiający zaprasza do odbycia wizji lokalnej w dniu 14.09.2016 r., o godz. 11.00.
Zbiórka w holu głównym obok portierni – siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. A.
Pawińskiego 5
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Części zamówienia
Z powodów organizacyjnych przebiegu robót Zamawiający nie przewiduje składania ofert
częściowych.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych ( art.
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp)
Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju zamówień.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania zamówienia
Do 21.02.2017 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
1. Warunki udziału w postępowaniu
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;
Zamawiający nie określa specjalnych wymagań.
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie określa specjalnych wymagań.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch
wdrożonych do użytkowania robót budowlanych spełniających kryteria laboratorium
klasy clean room (wg standardów GMP) umożliwiających użytkownikowi uzyskanie
pozwolenia wytwarzania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym
o powierzchni nie mniejszej niż 30 m².
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne.
Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.
VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podst. art. 24 Ustawy
W celu wykazania spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i potwierdzenia, że oferowane
roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie Załącznik 4 i 5 do SIWZ. Zamawiający
wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
Pzp(zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.)
1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) 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;
4)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5) dowody dotyczące wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
6)wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym powyżej.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
dotyczących potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz Wykonawców
mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 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.
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W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, dotyczących
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz Wykonawców mających siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej w formie elektronicznej, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Razem z ofertą należy złożyć:
1. dowód wniesienia wadium w formie papierowej
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane Zał. nr 6 do SIWZ
VI a Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1. O których mowa w punktach rozdziału VI SIWZ składa dokumenty zgodnie z
§7 Rozporządzenia ministra rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 1126):
1)Rozdz. VI pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) Rozdz.VI pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt 2) lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 pkt.1 ppkt1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o
których mowa w pkt.1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt.1 ppkt. 2 lit. a, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w rozdziale VI SIWZ p.1 składa dokument, o którym mowa w
rozdz. VIa pkt.1 , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Zgodnie z §8 Rozporządzenia
ministra rozwoju Dz. U. 2016, poz. 1126)
Inne dokumenty:
1. wypełnione druki – Załącznik A podpisany przez uprawnioną osobę (parafowana
każda strona) zał. nr 1 do SIWZ
2. wypełniony druk - Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ;
Zamawiający przewiduje zastosowanie w trakcie oceny ofert artykułu 24 aa Ustawy
Pzp - Kolejność działań związanych z wyborem oferty.
Zamawiający wezwie wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3 i 3a. Art. 26 ust.6 stosuje się)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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. (art. 22 a ust. 1 i 2 Pzp).
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Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art.22a ust. 6 Pzp).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. .
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 lub kryteriów selekcji zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
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 takie roboty budowlane
lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
( art.36 b ust. 1 i 1a).
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 lub kryteriów selekcji, 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.( art.36b ust.2)
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia ( art. 36 ba ustawy Pzp)
Zgodnie z art. 36a ust.2 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Wszystkie informacje wymagane przepisami ustawy dotyczące danego postępowania
znajdują się na stronie internetowej www.imdik.pan.pl → zakładka „Zamówienia publiczne”
1. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z
dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji za pomocą faxu lub drogą elektroniczną(art.18 ustawy o zmianie Ustawy
Pzp z dn. 22.06.2016r.), przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji
wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu.
Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do zamawiającego
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
2. Na żądanie, każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji. W przypadku
braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane
na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
3. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w
języku polskim.
4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pytania wykonawców muszą
być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego
lub faksem na nr 22 608 – 64 – 60
oraz na adres e-mail: przetargi@imdik.pan.pl (w formacie Word).
5. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania, oraz zamieszcza je na stronie internetowej.
6. Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert) odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na ww. stronie internetowej pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób
modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej i będzie wiążąca dla
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Jeżeli w wyniku zmiany
treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazał specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
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9. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania
Wykonawców, czy modyfikacja specyfikacji będą stanowiły jej integralną część i
będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
inż. Wojciech Sobczyk, inż. Anna Sobczuk-Symonowicz.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000 złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dn. 23.09.2016 r.
do godz. 10.00.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
PAN - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Warszawa
07 1130 1017 0020 1471 1620 0001
z adnotacją „Wadium – znak sprawy ZP- 2403-1/16”.
Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie dokonania przelewu, przy
czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny
znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego (jak w p. 2).
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowokredytowej, 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.
6. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu
składania ofert).
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 przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, sporządzoną w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Wymagane certyfikaty i inne jeśli są wydane w języku obcym muszą mieć dołączone
tłumaczenie na język polski.
3. W języku angielskim dopuszcza się dołączenie jedynie folderów.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę.
6. W przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, którego umocowanie prawne nie wynika bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych wykonawcy należy złożyć pełnomocnictwo określające jego zakres
w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej przez notariusza lub
mocodawcę „za zgodność z oryginałem”.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji m.in. parafowana na każdej stronie i
podpisana przez uprawnioną osobę Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Zał.1 do
SIWZ
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
wymagane informacje oraz dane.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub
parafowane
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć
dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w
przypadkach określonych w ustawie.
Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) były złożone przez wykonawcę w
oddzielnej odpowiednio oznakowanej wewnętrznej kopercie lub były spięte osobno od
jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
2. Oferta wspólna
1. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu każdy z wykonawców składa
oddzielnie.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie zawarta na okres
nie krótszy niż termin realizacji zamówienia winna być okazana podczas
podpisywania umowy z zamawiającym.
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4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

odpowiedzialność

za

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
Sekretariat pok. D 105 w godz. 9-15.
do dnia 23.09.2016 r. do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres jw. i oznakowane następująco:
"Oferta w postępowaniu ZP-2403-1/16, nie otwierać przed 23.09.2016 r. godz. 11.00".
W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem innych instytucji
doręczycielskich, Zamawiający jako termin złożenia oferty uzna termin otrzymania przesyłki
(oferty), a nie termin nadania przesyłki (oferty) w urzędzie pocztowym lub innej instytucji
doręczycielskiej.
W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający zawiadomi o tym wykonawcę i zwróci
ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania
W przypadku gdy nie uda się ustalić danych wykonawcy Komisja Przetargowa otworzy ofertę
wyłącznie w celu ustalenia nazwy i adresu wykonawcy. Komisja nie ujawni treści oferty.
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr B 008
dnia 23.09.2016r. o godz. 11.00.
3. Sesja otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
3. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji, warunki płatności. Na pisemny wniosek zamawiający prześle wykonawcy
informacje z otwarcia ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena całkowita przedmiotu zamówienia ma zawierać w sobie wszelkie koszty związane z
jego realizacją, Oferta powinna zawierać wyszczególnienie składowych cen.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom. Cena oferty powinna być wpisana do druku „Formularz ofertowy”
(Zał. 2 do SIWZ).
Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
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XIII. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium
Cena
Długość okresu gwarancji
Doświadczenie
Roczny koszt użytkowania lab.

Waga
50%
10%
35%
5%

Cena
W zakresie tego kryterium najwyżej oceniana będzie oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty
oceniane będą według wzoru:
Cena najniższa
A = -------------------- x 100 pkt x 50%
Cena badana
.
Długość okresu gwarancji
W zakresie tego kryterium ocena zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi wykonawcy oferta może uzyskać maksymalnie 5 małych punktów.
Najwyżej oceniona zostanie oferta z najdłuższym okresem gwarancji:
48 miesięcy i więcej - 5 pkt
42 miesiące – 3 pkt
36 miesięcy – 2 pkt
24 miesiące – 1 pkt
oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
Ilość małych punktów za gwarancję oferty badanej
B = -------------------------------------------------------------- x 100pkt x 10%
Najwyższa uzyskana za gwarancję ilość małych punktów
Doświadczenie
W zakresie tego kryterium ocena zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót
budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ. Najniżej zostanie oceniona oferta z
2 robotami bud. - 2 pkt.
3 roboty bud. – 3 pkt.
4 roboty bud. - 4 pkt.,
5 robót i więcej - 5 punktów.”
Ilość małych punktów
C=------------------------------------------------------------x100pkt x 35%
Najwyższa ilość małych punktów
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Roczny koszt użytkowania laboratorium – zgodnie z opisem w Specyfikacji Wymagań
Użytkownika zał. nr 1 do SIWZ
Najniższy koszt będzie najwyżej oceniany, podobnie jak cena wykonania całości zadania wg
wzoru
Najniższy koszt roczny
D=-------------------------------------------x100pktx5%
Koszt roczny oferty badanej
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans A+B+C+D (maksymalna liczba
przyznanych punktów, liczona z dokładnością do jednej dziesiątej punktu, w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Komisja przetargowa zarekomenduje realizację zamówienia przez Wykonawcę, który uzyska
najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. W niniejszym postępowaniu umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z zapisami art.
94 Pzp.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę,
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego – znajdują się w projekcie umowy, który
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
Zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu będą możliwe w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług zgodnie z nowelizacją ustawy;
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Umowę zawiera się na czas oznaczony.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo 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 dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
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Zamawiający, w terminie określonym przez Zamawiającego, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym przez
Zamawiającego (zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), uważa się za akceptację
projektu umowy przez zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1
pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
XVI. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w odpowiednim
dziale ustawy Pzp
XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty na
zasadach przewidzianych w ustawie Pzp.
XIX. Postanowienia końcowe
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się nie później
niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek (w sposób wskazany w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 października 2010 roku).
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
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