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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach 

pl. Rady Europy 1 

40-021 Katowice 

Tel. +48 32 20 83 875 

fax. +48 32 20 83 720 

strona internetowa Zamawiającego: http://www.bs.katowice.pl/ (Biuletyn Informacji Publicznej - Zamówienia publiczne) 

e-mail: przetargi@bs.katowice.pl  

NIP 954-19-14-963 

Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku od 07.00 do 15.00 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.    W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy ustawy. 

4.   Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Nazwa zamówienia 

Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. 

Rady Europy 1. 

2. Kody przedmiotu zamówienia według CPV: 

39717200-3  Urządzenia klimatyzacyjne  

45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana i montaż, w miejsce wyeksploatowanego, klimatyzatora 

centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.    

Zakres prac obejmuje: 

1. Demontaż i utylizację istniejącego agregatu – w celu demontażu starego agregatu niezbędne jest odłączenie 

urządzenia od istniejących instalacji oraz odciągniecie czynnika z urządzenia i jego utylizacja. Po 

odpowiednim zabezpieczeniu, stary agregat powinien zostać zdjęty z dachu budynku, przy użyciu dźwigu. 

2. Dostosowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowego agregatu - nowe urządzenie powinno być 

zamontowane w miejscu obecnej konstrukcji. Zamawiający wymaga by konstrukcja agregatu była dobrze 

zabezpieczona antykorozyjnie. Zamawiający nie przewiduje ingerencji  w poszycie dachu i zakłada, że nowa, 

stalowa konstrukcja wsporcza zostanie ustawiona na istniejących fundamentach. Zamawiający wymaga aby 

nowa konstrukcja była wyższa od obecnej o minimum 30 cm, zapewniając swobodny dostęp do poszycia 

dachu. 

3. Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, wraz z całym osprzętem i elementami koniecznymi do montażu; 

4. Wykonanie płukania układu instalacji chłodu i napełnienie 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości ok. 

2700 l.; 

5. Wykonanie wizualizacji pracy nowego agregatu chłodu poprzez zastosowanie „podglądu jego pracy”  na 

http://www.bs.katowice.pl/
mailto:przetargi@bs.katowice.pl
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panelu sterującym umieszczonym we wskazanym pomieszczeniu; 

6. Dostosowanie automatyki nowego agregatu chłodu do istniejącej automatyki budynkowej (m. in. sterowanie 

pompami chłodu);  

7. Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia – 

Wykonawca powinien podłączyć agregat do istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Następnie 

przeprowadzi uruchomienie urządzenia oraz instalacji klimatyzacyjnej. Ponadto, Wykonawca zobowiązany 

jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. 

8. Dostarczenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, atestów, kart katalogowych, instrukcji obsługi, 

karty gwarancyjnej, karty nastaw po kalibracji agregatu - po przystosowaniu parametrów urządzenia do 

instalacji budynkowej oraz dokumentów potwierdzających utylizację zdemontowanego agregatu. Całość 

dokumentów powinna być w języku polskim. 

9. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej sprawność agregatu – Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia protokołu podłączenia urządzenia  oraz protokołu sprawdzenia instalacji  chłodu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ, na który składają się 

następujące elementy: 

Załącznik nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 5b do SIWZ – tabliczka znamionowa agregatu  

  

4. Oferty częściowe i wariantowe  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

5. Rozwiązania równoważne  

1. W przypadku, gdy z załączonej  dokumentacji  wynika, iż Zamawiający opisał  materiały, urządzenia, 

technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub  pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 

wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod 

warunkiem, że będą one  posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i 

funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.  

2. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu 

zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 

3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.                 

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie powoła się na rozwiązania równoważne oraz nie 

wykaże, że oferowane przez niego dostawy, roboty budowlane, usługi spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego oznacza, że wykonawca zastosuje materiały, urządzenia, technologie 

i rozwiązania podane w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.   

5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne 

elementy równoważne muszą  posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.  

6. Okres gwarancji 
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1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia, na okres minimum 24 

miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 

wady równy jest okresowi gwarancji. 

2. Termin udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny oferty i zostanie zadeklarowany przez wykonawcę 
w formularzu ofertowym – kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIV SIWZ. 
 

7. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem. W przypadku 

konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w formie 

pytania z prośbą o wyznaczenie jej terminu. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy 

zostaną poinformowani na stronie, na której zamieszczone jest postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

2. Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie,      

w związku z tym prowadzone prace nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania obiektu. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020r.   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:  

a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;  

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy; 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                

z odrębnych przepisów;  

Wykonawca składający ofertę musi dysponować certyfikatem dla przedsiębiorcy wskazanym w ustawie 

z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. zm.). 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej;  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy polegające na montażu i uruchomieniu 

agregatu wody lodowej o wydajności chłodniczej urządzenia nie mniejszej niż 300 KW  i wartości 

zamówienia nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. 

1.2.4. Skieruje do realizacji zamówienia: 

a) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne uprawnienia F-GAZOWE w zakresie naprawy i 

obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych oraz certyfikaty zgodne z ustawą z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. zm.) 

b) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji przyznane przez komisje 

kwalifikacyjne  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., 

poz. 833 z późn. zm.), uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 

1 oraz grupa 2. 

c) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy 
dopuszczające do prac na wysokościach powyżej 3 m, wydane na mocy rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
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pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 ze zm.). 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa         

w pkt  1.2 SIWZ, 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. 

3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie         

w przypadku kiedy: 

3.1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

3.1.2. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności  dotyczą. 

3.2. 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. 

3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 3, 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: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo należy 

złożyć wraz z ofertą. 

4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału                   

w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1.2 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 
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5.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. 

5.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20, 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, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

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. 

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

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 7. 

9. Zamawiający zastosuje procedurę opisaną w art. 24aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzw. 

procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

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

w postępowaniu. 

9.1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 9, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

VI. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania 

przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,               

i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. 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 realizację zamówienia. 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. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż 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. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
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2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

3. Oferta, wszystkie oświadczenia, załączniki i inne elementy oferty muszą być podpisane wyłącznie przez 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań            

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy, do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie)  w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie 

poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez osobę/osoby  podpisującą ofertę. 

Zamawiający zaleca trwałe spięcie lub zszycie oferty. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania, a także zostaną  one udostępnione na stronie internetowej, na której została 

udostępniona dokumentacja SIWZ. 

9. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 3  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wykonawcy powinni złożyć pisemne oświadczenie, nie później niż w terminie 

składania ofert, które informacje zawarte w ofercie nie mogą  być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania oraz muszą wykazać, iż zastrzeżone przez nich informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te winny być 

umieszczone odrębnie od  pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

VIII. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Stawka 

podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.    

z 2020 r., poz. 106). 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo             

i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł 

matematycznych.  

5. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.  

6. Podana przez wykonawcę w ofercie cena ustalana jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega 

podwyższeniu.  

7. Przedmiar robót stanowi uzupełnienie/jest dokumentem pomocniczymi do wyceny robót. Należy go 

rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.  

8. Rozliczenia między wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 

9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania     

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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10. W przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wykonawca złoży stosowną informację zawierającą: 

 potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania takiego obowiązku podatkowego,  

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 

W przypadku braku złożenia powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów           

i usług. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka 

Sowińska i Pani Małgorzata Szczęśniak w sprawach formalno-prawnych oraz Pani Monika Zaskórska i Pan 

Łukasz Zawadzki w sprawach technicznych. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

344); 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub adres mailowy podany przez wykonawcę    

w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 

pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Biblioteka Śląska  

pl. Rady Europy 1 

40-021 Katowice 

fax. +48 32 20 83 720 

e-mail: przetargi@bs.katowice.pl  

X. Zmiana treści SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 

SIWZ. 

2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której został udostępniony 

SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której został udostępniony 

SIWZ. 

 

 

 

mailto:przetargi@bs.katowice.pl
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XI. Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert 

XII. Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Bibliotece Śląskiej, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, Sekretariat Biblioteki Śląskiej 

oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 

 
Biblioteka Śląska 
pl. Rady Europy 1 
40-021 Katowice 

 
„Oferta dla zamówienia pn. Wymiana  klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1” 
Nr postępowania DDB.201.8.2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED ………….. godz. ……………. ͙* 
 

* uzupełnić zgodnie z pkt 9  rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Zaleca się, by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem      

i nr telefonu. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 

terminem składania ofert. 

4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj.      

w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy.  

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Oferty prawidłowo wycofane 

nie będą otwierane. 

7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 9.00 

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2020 r., o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego w sali nr 112 

„Delfinka”. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia. Przy otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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12. W części niejawnej Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie 

dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów wymienionych                  

w Rozdziale XIV SIWZ. 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia                     

i dokumenty: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ); 

1.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) 

1.3. 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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których 

mowa w pkt 1.1. 

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 

mowa w pkt 1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału           

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez wykonawcę, po upływie terminu składania 

ofert: 

2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa         

w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 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 o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez wykonawców, dokumenty te należy złożyć odnośnie każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert. 

3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

A. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

3.2. 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 ustawy. 
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B. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału     

w postępowaniu: 

3.3. Certyfikat dla przedsiębiorcy wskazany w ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. 

zm.) 

3.4. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 2 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 

Uwaga:  

Jeżeli zakres dostaw/usług przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że 

dostawy/usługi zostały wykonane w sposób należyty, jest szerszy od opisanego  przez 

Zamawiającego w Rozdziale  V ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.3 SIWZ, należy w wykazie dostaw/usług 

podać wartość dostaw/usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, 

przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 

3.5. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz            

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

3.6. od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w ust. 3 powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby - warunki udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt  3.2. niniejszego Rozdziału,  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, w zakresie określonym   

w  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

5. 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 3.2, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do 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.  
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4. Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

4.1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale XIII SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.2. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 346). 

4.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 4.3 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. 

 

5. Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

5.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie   

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 

5.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność         

z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się               

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego      

z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5.3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5.5. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa muszą zostać złożone         

w takiej samej formie jak wskazano powyżej. 

XIV. Kryteria oceny ofert 

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

wagami: 

 

Lp. 
Kryterium 

Znaczenie procentowe 
kryterium 

     1 Cena (C ) 60% 

2 Kryterium okres gwarancji  i rękojmi(G) 40% 

 

 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
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2.1.    Cena oferty (C) 

Kryterium cena  będzie rozpatrywane na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym – waga 60% (maksymalnie 60 pkt), wynikającą z działania: 

                                              Cmin 
   Pi (C)= ------------- x 60 pkt  
                                                Ci  

gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena” 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci Cena oferty “i” 

 

2.2.  Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) 

Kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 40% (maksymalnie 40 pkt). 

 

Kryterium okresu udzielonej gwarancji oznacza doliczenie do punktacji 20 punktów za przedłużenie 

okresu gwarancji o każde 12 m-cy. 

 

Przy czym: 

- minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi   – 24 m-cy 

- maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi - 48 m – cy 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Okres gwarancji i rękojmi (G) Liczba punktów w kryterium 

24 m-ce   0 pkt 

36 m-cy 20 pkt 

48 m-cy i więcej 40 pkt 

 

Wykonawca deklaruje okres gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym. Brak zaznaczenia okresu 

gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym spowoduje, iż Zamawiający do oceny 

ofert przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 punktów w tym 

kryterium. 

 

3. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu        

z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem: 

Won = KCn + KGn  

Wo – wskaźnik oceny oferty 

n -  numer oferty 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym 

również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
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3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019, poz. 

310). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska 

S.A nr rachunku 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 z podaniem tytułu: „Wadium do postępowania nr 

DDB.201.8.2020 – Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki 

Śląskiej  w Katowicach przy pl. Rady Europy 1”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

5. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego, przy czym  

wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu         

i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy 

złożyć w oryginale. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium                 

w wymaganej wysokości, należy wnieść:  

a) w postaci papierowej złożony w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie), w kopercie oznaczonej 

nazwą wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem z dopiskiem 

„WADIUM do postępowania nr DDB.201.8.2020 – Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu 

wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej  w Katowicach przy pl. Rady Europy 1”, przed 

upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium, powinien być przekazany  przez Wykonawcę w takiej formie 
w jakiej został on wystawiony  przez gwaranta/instytucję poręczającą. 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym 

również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8. Wadium, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej 

i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze pisemne jego żądanie              

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum należy wskazać wszystkie 

podmioty wchodzące w skład konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 
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11. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać postanowienie, zgodnie z którym będą: nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta wskazanego w Rozdziale I SIWZ. 

12. Zwrot wadium – wadium zostanie zwrócone według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy 

Pzp. 

13. Utrata wadium – Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 

ust. 4a-5 Ustawy Pzp.  

14. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie        

w zakresie przekazania wadium na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Zamawiający zgodnie     

z wolą Wykonawcy, przekaże wadium na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto oferty. 

2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 – 

Prawo zamówień publicznych. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać 

wniesione w PLN.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zabezpieczenie wnoszone          

w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego nr: 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 z 

dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - DDB.201.8.2020 - Wymiana klimatyzatora 

centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej  w Katowicach przy pl. Rady 

Europy 1” 

4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej 

na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu 

ważności.  

5. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz okres rękojmi.  

6. Część kwoty zabezpieczenia (70%) zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy obejmującego roboty budowlane i uznania przez Zamawiającego 

zamówienia za należycie wykonane.  

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż         

w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapisów SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na 

zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zamawiający 

udostępni informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej. 



Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1 
Znak postępowania: DDB.201.8.2020 

16 

 

3. Wybranemu wykonawcy Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy zgodnie z treścią wzoru 

Umowy, załącznika nr 6 do SIWZ. Podpisanie Umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

konsorcjum), wykonawcy przed zawarciem Umowy muszą przedstawić kopię umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

5. Przed zawarciem Umowy wykonawca  dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w formie 

kserokopii potwierdzonej „za zgodność z  oryginałem”: 

5.1. Wykonawca musi wykazać, że posiada pracownicy skierowani do realizacji zamówienia posiadają aktualne: 

a) uprawnienia F-GAZOWE w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych 
oraz certyfikaty zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. zm.) 

b) świadectwo kwalifikacji przyznane przez komisje kwalifikacyjne  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 z późn. zm.), uprawniające do eksploatacji i 

dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 1 oraz grupa 2. 

c) zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do prac na wysokościach powyżej 3 m, wydane 

na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 

z 2016r. poz. 2067 ze zm.). 

6. Przed zawarciem Umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę co najmniej 300 000,00 zł. -  o której mowa w par. 5 Umowy. 

7. Przed podpisaniem Umowy wykonawca przedstawi dane niezbędne do przygotowania i zawarcia Umowy    

(w tym informacje dotyczące osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz osób upoważnionych do 

kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją Umowy). 

8. Niedopełnienie ww. obowiązków rozumiane będzie jako uchylanie się od zawarcia Umowy. 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach 

wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z 

załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w 

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie 

wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której 

obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do 

usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
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przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Terminy na wniesienie odwołania: 

 

Lp. 

 

Przedmiot odwołania 

Termin na 

wniesienie 

odwołania 

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 ustawy Pzp 

 

5 dni 

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w 

art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 

 

10 dni 

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej 

 

 

5 dni 

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w 

terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia 

 

 

5 dni 

 
5. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów 

ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, 

w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby. 

XIX. Dane osobowe 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska z siedzibą przy Pl. Rady Europy 1, 40-

021 Katowice:; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Czyż, kontakt: adres e-mail iodo@bs.katowice.pl, 

telefon +48 32 20 83 726; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu 

wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1,  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „Ustawa”;   

mailto:iodo@bs.katowice.pl
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli 

oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami Umowy) 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

XX. Postanowienia końcowe 

1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

XXI. Załączniki 

Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia są następujące załączniki: 
Załącznik nr 1                  Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2                  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
Załącznik nr 3                  Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  
Załącznik nr 4                  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 (a-b)          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 6                  Wzór umowy 
Załącznik nr 7                  Wykaz dostaw 
Załącznik nr 8                   Wykaz osób 
 

 

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

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą 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. 

 


