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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

40-322 Katowice 

ul. Wandy 6  

Tel.   +48 32 350 00 75 

Faks +48 32 209 77 06 

www.kiwk.katowice.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

 

1. Tryb otwarty.  

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach zwanym dalej regulaminem (obowiązującym od dnia 14 

sierpnia 2013 r.). 

3. Podstawa prawna art. 5 ust. 1 pkt. 2), art. 5 ust. 4 pkt. 1 lit. c) tiret drugi oraz art. 362 ustawy z 

dnia 11.09. 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019, ze zmianami).  

4. Regulamin udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot 

określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Katowickiej 

Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach dostępny jest do 

pobrania ze strony Zamawiającego http://www.kiwk.katowice.pl.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

„Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach” 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) usunięcie istniejących mebli biurowych, kuchennych, sprzętu agd oraz regałów przed 

malowaniem oraz ponowny montaż po wykonaniu prac remontowych, 

b) demontaż wykładzin podłogowych pcv oraz dywanowych, żaluzji pionowych, paneli 

oświetleniowych, paneli sufitowych bez wymiany ich konstrukcji, płytek ceramicznych 

podłogowych i ściennych, drzwi wewnętrznych, misek ustępowych, umywalek, grzejników, 

c) malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem, 

d) malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów, paneli sufitowych, 

e) zakup i montaż paneli oświetleniowych typu LED, 

f) zakup i montaż nowych wykładzin podłogowych, 

g) zakup i montaż nowych żaluzji pionowych, 

h) zakup i montaż nowych płytek ceramicznych ściennych oraz podłogowych wraz 

z cokolikami, 

i) zakup i montaż ogrzewacza ciepłej wody użytkowej, 

j) zakup i montaż nowych mebli kuchennych na piętrze i nowego sprzętu AGD, 

k) zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych, 

l) zakup i montaż nowych misek ustępowych i umywalki, 

m) przebudowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, 

n) przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych wraz 

z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego, 

o) czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej, 

p) zakup i montaż zbiornika naziemnego na wodę deszczową wraz z wykonaniem podłączenia 

do istniejącej rury spustowej o pojemności min. 350 litrów, 

q) remont pokrycia daszku nad schodami zewnętrznymi. 

 

http://www.kiwk.katowice.pl/
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c 

do SIWZ. 

 

3. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca poniesie koszty utrzymania czystości terenu budowy oraz terenu przyległego, 

a także inne koszty związane z dostosowaniem się do pozostałych wymagań określonych 

w SIWZ.  

2) Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie 

obiektu i nie powodujący utrudnień lub kolizji. 

 

4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu 

budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. 

Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. 

 

5. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

Główny przedmiot: 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 

Dodatkowe przedmioty:  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

IV. Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawstwo. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.  

5. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adresów podwykonawców.  

 

V. Podwykonawstwo. 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adresów podwykonawców.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1) Zamawiający wskazuje, że umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane/usługi/dostawy objęte niniejszym zamówieniem powinna, w szczególności 

zawierać:  

a) oznaczenie stron umowy  

b) przedmiot umowy  

c) zakres robót budowlanych/usług/dostaw powierzony do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w odniesieniu do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego; 

d) określenie całkowitej wartości umowy;  

e) termin realizacji umowy, który nie może być dłuższy niż termin realizacji umowy 

podstawowej zawartej przez zamawiającego z wykonawcą; 

f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie 

może być dłuższy niż 30 od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy;   

g) ewentualne zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku 

do wykonawcy. 

 

Ponadto załącznikiem do umowy o podwykonawstwo musi być: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, dotyczący podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z wykonawcą; 

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

wykonawcą; 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą; 

2) Zamawiający wskazuje, że umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane/usługi/dostawy objęte niniejszym zamówieniem nie może zawierać 

postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

Powyższe wymagania obowiązują również w przypadku wprowadzania zmian do umowy 

o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.  

 

VI. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 31 ust. 1 lit. f) Regulaminu.   

 

VII. Termin wykonania zamówienia.  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Gwarancja jakości na cały przedmiot zamówienia musi obejmować okres minimum 3 lat. 

3. Przedmiot umowy objęty jest okresem rękojmi, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

4. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy. 

5. Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości stanowi załącznik nr 5a do SIWZ.  

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

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

na podstawie art. 13 Regulaminu. 

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

w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczególnych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 

zakresie spełniania tego warunku; 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 

warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.  

   

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować: 

 

a) Kierownikiem robót posiadającym:  

Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia 

równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 

zakresie spełniania tego warunku. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana 

będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Zamawiający nie dopuszcza posługiwania 

się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wiedzą i doświadczeniem, 

potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami 

finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji zamówienia.   

4. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem 

przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy 

zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym 

polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 

nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu 

i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 

dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo 

tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.  

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 13 Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów): 

1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia,  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  
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3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów, 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów,  składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega 

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia 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,   

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów,  składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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.   

 

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

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt.2) zastępuje się go 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. 

Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. 

 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 11 Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i 

dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy przedłożyć oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone  przez każdego z 

Wykonawców składających ofertę wspólną - w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie 

warunki samodzielnie): 

1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 

SIWZ,  

3) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
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posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności kopia uprawnień budowalnych wraz 

z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, 

4) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy 

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolności finansowych – jeżeli dotyczy. 

 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt.  VIII. 2. 2) - 4) 

SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII. 3, 4 SIWZ 

jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, 

w takim przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym 

zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz 

w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.  W sytuacji, gdy 

przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 

podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 

uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2 składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa 

się wraz z tłumaczeniem na język polski.   

5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt VIII SIWZ, dane finansowe zostaną 

przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający 

przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

UWAGA:  

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a 

Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności 

dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. 

Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została 

najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

 

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

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej 

treści minimum następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego, 

2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia i rękojmi  

3) określenie lidera  

4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,  

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu rękojmi, 

6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego   

7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 



 
SIWZ  strona9/stron20 

  Nr ref.: KIWK/TOt/11/II/2021/REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

 

 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną,  

z zastrzeżeniem pkt. 4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający zaleca 

posługiwanie się sygnaturą postępowania przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień lub informacji, w celu łatwiejszej identyfikacji korespondencji. 

2. Numer faksu Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: +48 32/209 77 06, adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@kiwk.katowice.pl. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

a) w sprawach merytorycznych – Marcin Nowak,  

b) w sprawach formalnych – Monika Januszewska, Michał Kuszka 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla dokumentów/oświadczeń składanych na wezwanie 

Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 4 i 5 Regulaminu.  

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą 

faksu lub poczty elektronicznej każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. Niespełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane 

wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia 

woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie 

wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Wysokość wadium. 

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:  

5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na cały okres związania 

ofertą.  

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien 

być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia 

nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d) kwotę gwarancji, 

e) termin ważności gwarancji, 

f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 24 

ust. 11 Regulaminu  

g) gwarancja winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. 

 

Dodatkowo zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że: 

a) gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres 

związania ofertą. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach 

Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002 

 Przelew powinien wskazywać numer niniejszego postępowania. 

2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą   lub 

jako oddzielny od oferty dokument (w oryginale) - w sekretariacie Zamawiającego 40-322 

Katowice, ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 15:00. 

4. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

XIII. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o oznaczony okres.   

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wymagania podstawowe: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo winno być złożone ofercie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5) Oświadczenia, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dołączonych do 

niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty. 

Zamawiający dopuszcza modyfikację gotowych formularzy przez Wykonawcę, jednak pod 

warunkiem bezwzględnego zachowania treści modyfikowanego formularza. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. 2020 poz. 1444, z późn. zm.) art. 297 § 1.; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 

innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 

nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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2. Forma Oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy 

niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 

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

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

4) Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, strony parafowane 

przez osobę/y do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

6) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

w uprzednio wpisany przez Wykonawcę tekst (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest 

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

8) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 

więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 

3. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia.  

4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VIII SIWZ składane na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

5) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. VIII niniejszej SIWZ. 

6) Wypełniony przedmiar robót ze wskazaniem cen jednostkowych pozycji przedmiaru robót 

oraz wartości tych pozycji w układzie zgodnym z zawartym w SIWZ przedmiarem robót – 

załącznik nr 6c do SIWZ.  Konieczna jest wycena wszystkich pozycji przedmiaru robót.  

   

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez wskazanie informacji 

podlegających ochronie. 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 36 ust. 4 Regulaminu.  
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XV. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli 

prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 5 dni przed 

terminem składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a 

jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

udzielania wyjaśnień lub do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 19.05.2021 r.  do godz. 10:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 

 

Oferta w postępowaniu na:  

„Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach” 

 

                                       nr referencyjny:                       

KIWK/TOt/11/II/2021/REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  

 

Nie otwierać przed dniem: 19.05.2021 r. godzina 10:15 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 

pkt. 1. 

 

XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian 

kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”. 
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3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez Wykonawcę wraz z dokumentem, z którego wynika upoważnienie do podpisania 

powiadomienia np. aktualny odpis z właściwego rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej/pełnomocnictwo.  Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice.  

 

Zamawiający informuje, że ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną jawna 

sesja otwarcia ofert będzie prowadzona równocześnie w trybie on-line na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu Zamawiającego pod adresem: 

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura. 

 

2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 19.05.2021 r. o godz. 10:15 

 

XIX. Tryb otwarcia ofert  

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

2) informacje dotyczące ceny, zawarte w Formularzu Oferty. 

5. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 4 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni 

przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

XX. Oferty złożone po terminie 

 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 

 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny.  

 

1. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o dołączony do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, 

rysunki, opisy, wytyczne, dokumentację, przedmiar  robót  oraz przeprowadzoną wizję w terenie. 

Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy 

(rzeczywiste obmiary wykonanych robót). Wykonawca sporządzając ofertę nie może 

samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru robót.  

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do 

niniejszej SIWZ. Cena winna być podana (liczbowo) zgodnie z formularzem ofertowym. Należy 

podać ponadto cenę wraz z należnym podatkiem VAT. 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z:  

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura
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a) wypełnieniem warunków umownych i wszelkich ogólnych zobowiązań, 

odpowiedzialności, ryzyka związanego z wykonywaniem robót, 

b) robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi; 

c) dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami 

związanymi włączając straty i transport na budowę; 

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami związanymi włączając paliwo, energię, 

części i materiały pomocnicze; 

e) wszelkimi pracami tymczasowymi niezbędnymi do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania  robót; 

f) skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian, 

g) kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami, 

h) kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi, 

i) kosztami prób, nadzorów i odbiorów, 

j) kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

k) sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania Robót objętych umową, 

l)   wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

4. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. W przypadku zaokrąglenia ceny do pełnych złotych, przyjmuje się, że wartość po 

przecinku wynosi 0 groszy. 

5. W przypadku złożenia oferty, 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.  

6. Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do 

wykonania w ramach zamówienia łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z opisem 

przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość Robót 

należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją 

Inspektora Nadzoru. Ilości oraz Pozycje Przedmiarowe są jedynie wielkościami szacunkowymi i 

zostały podane wyłącznie dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty. 

Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od 

ilości podanych w PR. Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób 

skrócony.  

Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót 

zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania 

przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych 

i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w 

umowie lub opisie przedmiotu zamówienia. Wyceniając cenę oferty, należy odnosić się do Umowy, 

opis przedmiotu zamówienia, rysunków, opisów, wytycznych, dokumentacji w celu uzyskania 

pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. 

Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. 

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 

jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i 

zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo.  

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób 

kompletny opisany w opisie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem jakości i zgodnie z 

wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Wartość podana jako cena oferty musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania 

prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentach, SIWZ, 

Umowie. 
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Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca uzupełnieni Przedmiar robót o ceny jednostkowe netto i wartości 

będące iloczynem jednostek miar i ceny jednostkowej. Wszystkie pozycje Przedmiaru Robót 

muszą być wycenione. Oferty z cenami lub błędami niemożliwymi do poprawy zgodnie z 

zapisami SIWZ i Regulaminu zostaną odrzucone. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 

wypełnionego Przedmiaru Robót. 

Cena oferty powinna być wartością globalną, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość 

robót opisanych w SIWZ, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót 

razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 

oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w SIWZ i Umowie 

lub z nich wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące 

wszystkich zobowiązań wliczone w cenę oferty.  

Cena oferty powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy oraz zmiany ceny przewidywane do dnia 

zakończenia Robót. 

Przyjmuje się, że cena oferty pokrywa wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 

wypełnienia warunków Umowy.  

Uważa się, że cena za prace, roboty, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach 

przedmiaru, dokumentacji została uwzględniona w cenie oferty (cenach jednostkowych i 

ryczałtowych przedmiaru robót). 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku 

nr 5 do SIWZ – wzór umowy.  

 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „cena” i „okres udzielonej 

gwarancji”. 

 

Lp. Kryterium 
Ranga procentowa 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jaką może 

otrzymać oferta 

1. Cena 90% 90 punktów 

2. Okres udzielonej gwarancji  10% 10 punktów 

 

 

I. Kryterium „Cena”:  

 

Oferta otrzyma, w kryterium „cena”,  ilość punktów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru: 

 

                              cena brutto niepodlegajacej odrzuceniu oferty z najniższą  ceną  

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------    x 90 

                                                            cena brutto oferty badanej 

 

II. Kryterium „Okres udzielonej gwarancji”:  

 

Minimalny okres gwarancji  wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  
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Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 3 lat, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca, wynosi 10,00 pkt. w przypadku 

zaoferowania  gwarancji w okresie 5 lub więcej lat powyżej minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 

lat.  

 

W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat, wykonawca otrzyma 0 pkt.   

 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wymagany lub niezaoferowania w ogóle 

gwarancji jakości  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b 

Regulaminu.  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą 

sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.   

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na   

to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów  

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

      

XXIII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

3. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

 

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
1. Zamawiający zawrze Umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie 

wcześniejszym niż termin wskazany w pkt. 1, w przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu 

zostanie złożona tylko jedna oferta.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana wyraził zgodę na jej zawarcie na warunkach wynikających z oferty.   

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć 

dokument, o którym mowa w pkt. X.3 SIWZ. 

6. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć 

przed podpisaniem Umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej 

działalności gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej: 

a) Ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej 

ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych) na kwotę równą minimum wartości 

realizowanej Umowy 

oraz 

b) Ubezpieczenie OC - w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od 

roszczeń osób trzecich na kwotę równą minimum wartości realizowanej Umowy  

 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać okres obowiązywania 

wskazanych powyżej ubezpieczeń, tak by obejmował cały okres realizacji umowy. 
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XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie przez Wykonawcę. 

2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy przed zawarciem umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach 

Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib; 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 

zamówienia nadany przez Zamawiającego; 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

d) kwotę gwarancji; 

e) zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

XXVI. Informacje o umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym  załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. 

2. Wykonawca, w terminie do 3 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do 

przedłożenia harmonogramu rzeczowego i harmonogramu finansowego. 

Harmonogram finansowy powinien zostać przedstawiony w układzie tabelarycznym, gdzie: 

a) w poziomie będzie ujęta oś czasowa, a skala czasu będzie rozbita na tygodnie/miesiące, 

b) w pionie ujęte będą pozycje podlegające rozliczeniu w rozbiciu na zadania/części/rodzaje 

robót. 

Harmonogram rzeczowy w formacie diagramu Gantta, powinien zawierać informację o 

terminach: 

a) rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy z ujęciem terminów przekazania placu budowy, 

odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 
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b) rozpoczęcia/zakończenia realizacji robót budowlanych z podziałem na poszczególne 

etapy/odcinki z uwzględnieniem robót przygotowawaczych, ziemnych, montażowych 

i odtworzeniowych, 

3. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie 

określonym we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

1. Zażalenie przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów regulaminu. 

2. Zażalenie można wnieść wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 

oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na 

podstawie regulaminu. 

3. Zażalenie wnosi się do zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął 

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zażalenie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 

mógł on zapoznać się z jego treścią. 

5. Zażalenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania specyfikacji, a jeżeli specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia była zamieszczona na stronie internetowej - od dnia jej zamieszczenia. 

6. Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający oddala zażalenie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot 

nieuprawniony. 

8. Zażalenie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zmawiającego, a także zawierać 

żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających jego wniesienie. 

9. O wniesieniu zażalenia oraz jego treści zamawiający zawiadamia wykonawców uczestniczących 

w postępowaniu. 

10. Zażalenie rozstrzyga się w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia do zamawiającego. 

11. Brak rozstrzygnięcia zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, uznaje się za jego 

oddalenie. 

12. Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zamawiający przesyła wykonawcy, który wniósł 

zażalenie. 

13. W przypadku uwzględnienia zażalenia zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności 

zaniechanej. 

14. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje wszystkich wykonawców. 

15. Rozstrzygnięcie albo oddalenie zażalenia przez zamawiającego jest ostateczne. 

 

XXVIII. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – 

Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-322) przy ul. Wandy 6; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się wykonawca 

skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń 

biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 



 
SIWZ  strona19/stron20 

  Nr ref.: KIWK/TOt/11/II/2021/REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

 

Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach” nr referencyjny: KIWK/TOt/11/II/2021/ 

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH prowadzonym w trybie otwartym; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 3 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, oraz 

art. 45 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 45 ust. 5 Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 2 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 2 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem regulaminowym określonym w postanowieniach Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z w/w Regulaminu;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO² ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

XXIX. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

2.  Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania 
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3.  Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

4.  Załącznik nr 4  
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 

5.  Załącznik nr 5 Wzór umowy 

6.  Załącznik nr 5a Wzór karty gwarancyjnej 

7.  Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna 

8.  Załącznik nr 6a Rzuty pomieszczeń 

9.  Załącznik nr 6b Dokumentacja zdjęciowa 

10.  Załącznik nr 6c Przedmiar robót 

 


