
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

§ 1 

Nazwa i adres zamawiającego 

 

1. Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu /adres: 41 - 200 

Sosnowiec, ul. 3 Maja 11/216-218 /, NIP: 6441020348, REGON: 271270643, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000121872. 

2. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.  

3. Adres strony internetowej: www.kuriermiejski.com.pl 

4. Telefon: 600 676 194.   

5. E-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl.  

6. Zamawiający będzie publikował wszystkie informacje związane z zamówieniem, w tym 

ewentualne informacje o zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia 

o zamówieniu oraz wyjaśnienia specyfikacji na stronie internetowej www.kuriermiejski.com.pl.  

 

§2 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie jest prowadzone w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.” lub „ustawą” bez bliższego określenia. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 p.z.p. – Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479). 

3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, 

bez podatku od towarów i usług. Zamawiający nie przewiduje ewentualnego rozszerzenia 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o czym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

4. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a–31d p.z.p.  

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o tej samej treści w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej (art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 7a oraz 

art. 40 ust. 1 i 3 p.z.p.). 

 

§3 

Opis przedmiotu zamówienia (art. 29–31, 36 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” 

projektu pn.: Budowa 5 gablot wolnostojących dwustronnych typu „Citylight” w Sosnowcu przy ul. 

Warszawskiej, al. Zwycięstwa i ul. Modrzejowskiej”. 

2. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45200000-9. 

3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

wyprodukowanie, dostarczenie, budowa oraz montaż pięciu podświetlanych nośników 

reklamowych typu „Citylight” - wolnostojących, trwale związanych z gruntem, z dwiema gablotami 

o standardowych wymiarach, tj. wysokości do ok. 250 cm, szerokości ok. 140 cm (rozmiar plakatu 

http://www.kuriermiejski.com.pl/


o wymiarach 120 na 180 cm), na jednej podstawie, w jednolitym kolorze szarym lub odpowiadający 

mu odcieniu od jasnego do grafitu w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej, al. Zwycięstwa i ul. 

Modrzejowskiej – w miejscach oznaczonych w załączniku nr 1. 

 

ZAKRES: Roboty ogólnobudowlane. - Uzyskanie mapy do celów projektowych; - Złożenie 

wniosku i uzyskanie decyzji o warunki zabudowy lub złożenie wniosku i uzyskanie decyzji 

lokalizacji celu publicznego; - W oparciu o wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy 

złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; - Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty składającej się z : a) 

projektu architektoniczno-budowlanego (PB) i projektu wykonawczego (PW) w zakresie 

uwzględniającym specyfikację robót zgodnych z programem funkcjonalno-użytkowym - 5 

kompletów (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF; b) 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wszystkich branż (STWiORB) zakresu objętego 

przedmiotem zamówienia – 5 kompletów oraz w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF; c) 

kosztorysów ofertowych w branżach zgodnych z programem funkcjonalno-użytkowym z 

zestawieniem kosztów zadania (ZKZ) – 5 kompletów oraz w formie elektronicznej w formacie ath. 

rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF; d) oświadczeń o kompletności 

dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć; e) kserokopii uprawnień projektowych 

autorów poszczególnych projektów branżowych poświadczone za zgodność z oryginałem; f) 

uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych części dokumentacji; g) informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego, dla sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); h) uzgodnienia 

dokumentacji przez rzeczoznawcę ppoż.; i) pozyskania mapy do celów projektowych. - 

Zamawiający oczekuje, aby po uzyskaniu decyzji  

o warunkach zabudowy Wykonawca uzgodnił z przedstawicielami Zamawiającego ostateczny 

projekt budowlany nośników reklamowych typu „Citylight”; - Wykonanie pięciu podświetlanych 

nośników reklamowych typu „Citylight” - wolnostojących, trwale związanych z gruntem, z dwiema 

gablotami z oprzyrządowaniem oraz układem zasilającym i sterującym, w systemie zaprojektuj i 

wykonaj; - W ramach zamówienia dostawca zapewni osprzęt sterujący, konsolę techniczną w pełni 

wyposażoną i gotową do podświetlenia reklamy itp.; - Wykonaniem przyłącza elektrycznego i 

przyłącza teletechnicznego; Przeszkolenie pracowników wskazanych do obsługi citylight’ów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót wszystkich 

branż – 5 kompletów dokumentacji powykonawczej.  

 

§4  

Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 142–143a p.z.p.) 

 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą 

do 29 listopada 2020 r., a jeżeli do tego czasu nie będzie możliwe zawarcie umowy, zamawiający 

zawrze umowę z wybranym wykonawcą niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

 

 §5 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 p.z.p., 

a także warunki udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1b pkt 2 i 3, art. 22a, 22b, 22c ust. 1 pkt 3, art. 22d ust. 1, 

art. 24 ust. 5, art. 25a ust. 1, 2, 3 i 5, art. 26 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 5a i art. 36 ust. 3 p.z.p. oraz 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz. U. poz. 1126)  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 



 1) nie podlegają wykluczeniu; 

 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które również zostały określone 

w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b pkt 2 i 3 p.z.p. w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej.  

1) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie cityligt’ów – 

podświetlanych nośników reklamowych oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacje 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  

2) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia na podstawie przedłożonego wykazu osób, które skieruje do realizacji 

zamówienia, z których wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co 

najmniej: − 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika robót w specjalności elektrycznej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia 

funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia 

do pełnienia funkcji projektanta w specjalności elektrycznej oraz złoży oświadczenie, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 euro. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., i brak podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji, zgodnie z art. 26 ust. 2c p.z.p. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. 

5. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 5 p.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 

 

 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku wykonawcy w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację majątku 

wykonawcy w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 



pomocą stosownych środków dowodowych; 

 3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 

pkt 24 p.z.p. z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 4) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał wcześniejszej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartej z Zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 p.z.p. albo wykonał ją nienależycie w istotnym stopniu, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za popełnienie tego 

wykroczenia wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 zł; 

 6) jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego tego 

wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 

o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 p.z.p.; 

 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł; 

 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 p.z.p., chyba że ten wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 p.z.p.: 

 1) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia, lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

 2) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia (pkt 2 i 4). 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 

ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, przedstawić wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowienia zd. 1 nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 p.z.p. 



10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

11. Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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  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. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 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. 

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 składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia określonych w SIWZ  w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach 

polega oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie w jakim zasoby są udostępniane. 

 

 

 

§6 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 22 ust. 1 i 2, art. 24 

ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2, 2c i 3, art. 36 ust. 1 pkt 6, ust. 3 p.z.p. i § 2 ust. 2 pkt 4 

i 4–6 r.r.d.). 

 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości co najmniej 20 000 euro (kwota ta musi 

być aktualna na dzień składania ofert); jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 

złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 

Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c p.z.p. i które w wystarczający 

sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji 

znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej (§ 2 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz.U. poz. 1126, 



dalej jako „r.r.d.”); 

 3) wykaz co najmniej jednego zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co 

najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie citylight’ów – podświetlanych 

nośników reklamowych oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacje 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;  

4) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które skieruje do realizacji zamówienia,  

z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: − 1 

osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika 

robót w specjalności elektrycznej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, − 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

pełnienia funkcji projektanta w specjalności elektrycznej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 5) odpis 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 p.z.p. (§ 5 pkt 4 r.r.d.), 

dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to Wykonawca ma 

obowiązek złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być poświadczone 

przez Wykonawcę. 

§7 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych 

w art. 10c–10e p.z.p. przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami (art. 9 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1–3 p.z.p., art. 18 pkt 1 ustawy 

z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw, Dz.U. poz. 1020).  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego: 

 1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830); 

 2) osobiście; 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Sylwia Turzańska, adres i telefon 

zgodnie z ogłoszeniem: 

 1) telefon: 600 676 194 

 2) e-mail redakcja@kuriermiejski.com.pl 

 3) adres pocztowy: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 maja 11 lok. 216-218 

§8 

Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 41 pkt 8, art. 45, 46 i 89 ust. 1 pkt 7b, 

art. 148 ust. 4, art. 184 p.z.p.) 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 p.z.p. 



 

§9  

Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 i art. 85 p.z.p.) 

Zamawiający określa termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

§10  

Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10, art. 8 i 9 p.z.p.) 

 

1. Wymogi formalne sporządzenia oferty: 

 1) oferta – pod rygorem nieważności – musi być przygotowana w języku polskim, 

w sposób czytelny, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez 

pozostawienia śladów; 

 2) dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca musi złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski, a tłumaczenie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez zamawiającego pod rygorem nie wzięcia pod uwagę przez zamawiającego tekstu 

obcojęzycznego i tłumaczenia tekstu obcojęzycznego podczas oceny spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania ofert i oceny ofert; 

 3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; 

 4) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty; 

 5) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki przez zamawiającego podczas 

oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oraz badania i oceny ofert; 

 6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna cena; 

 7) oferta powinna być złożona Zamawiającemu w zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonu Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci) oraz z napisem „Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem 

dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego; 

brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku 

ustawowej konieczności jej otwarcia; jeżeli wpłynie ona do Zamawiającego w opakowaniu 

niegwarantującym, że z zawartością oferty nie będzie można się zapoznać przed upływem terminu 

otwarcia ofert, zamawiający niezwłocznie opakuje właściwie ofertę, zgodnie z art. 86 ust. 1 p.z.p. 

2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

 

§11  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 9a, 36 ust. 1 pkt 11, art. 43 ust. 1, art. 84 

i 86 p.z.p.) 

1. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2020 r. o godz. 10.00.  

2. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 

11/216-218  

3. Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 25 lutego 2020 r., godz. 10.00. Miejscem otwarcia 

ofert jest siedziba zamawiającego adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, pokój nr 216. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając 

odpowiednie pismo do Zamawiającego. W przypadku wniosku o wycofanie oferty zamawiający 

sprawdzi pełnomocnictwo do wycofania oferty na jawnym otwarciu ofert. W przypadku 

wątpliwości co do właściwego sporządzenia wniosku o wycofanie oferty Zamawiający otworzy 

ofertę podczas otwarcia ofert. W przypadku wniosku o zmianę oferty Zamawiający poda na 

otwarciu ofert informacje zawarte we wniosku dotyczące nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, 



ceny i pozostałych elementów oferty. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

 

§12  

Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 p.z.p.) 

 

1. Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz wynik 

ten wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

3. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie badania i oceny ofert oraz 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. W rozliczeniach będzie obowiązywać cena ryczałtowa. 

 

§13 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego (art. 2 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 2, 

art. 101a ust. 3 p.z.p.) 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując 

im odpowiednio wagi procentowe: - cena brutto za realizację zamówienia – 100 %.   

2. Ocena ofert w zakresie kryterium „cena brutto za realizację zamówienia” zostanie dokonana 

według następujących zasad: 

a) oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.  

b) pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: W1 = Cn/Cb x W 

gdzie: 

W1 - wartość punktowa w kryterium „cena brutto oferty”; 

Cn - najniższa cena ofertowa  

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 100  

3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta 

nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie, dokumentacji 

przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza, tj. oferta, która otrzymała najwięcej punktów obliczonych wg ww. sposobu. 

6. W przedmiotowym postępowaniu aukcja elektroniczna nie będzie stosowana.  

 

§ 14 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92–95 p.z.p.) 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w § 13 SIWZ. Zamawiający 

przekaże zawiadomienie o wyborze oferty drogą elektroniczną i żąda od Wykonawców 

niezwłocznego potwierdzenia faktu czytelnego otrzymania zawiadomienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy. 

 

§ 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt 15, 



ust. 3, art. 147–151a p.z.p.) 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 16 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt 16, art. 92, 94, 95 ust. 1 i 2, art. 139–

151 p.z.p.) 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

 

§ 17 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, art. 179–198g) 

 

1. Środki ochrony prawnej są unormowane w art. 179–198g p.z.p. Środki ochrony prawnej 

przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma on lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 p.z.p. 

3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 p.z.p. 

 

 

Sosnowiec, dnia 14 lutego 2020 r.  

 

 
 


