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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: 1. Zgodnie z art. 147 ustawy, Zamawiający wymaga w niniejszym 

postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

które ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie i musi być wniesione przed 

zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone 

według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 4) pieniądzu, na 

numer rachunku bankowego Zamawiającego: BGK 21 1130 1017 0020 1462 9420 0021, 3) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359, ze zm.). 

3. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór 

umowy. 4. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: a. nazwa 

zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia , gwaranta / poręczyciela 

(podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, b. określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c. kwota gwarancji / 

poręczenia, d. termin ważności gwarancji / poręczenia, e. bezwarunkowe, nieodwołalne, 

płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową f. 

uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 13 - 

w przypadku okoliczności tam wskazanych g. 5. Oznaczenie beneficjenta zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy: Polska Akademia Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 6. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, ważność gwarancji/poręczenia powinna 

obowiązywać: - od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane + 30 dni, dla całości kwoty zabezpieczenia, - od dnia 

upływu ważności całości zabezpieczenia wyliczonego wg zasady opisanej powyżej, do 15 

dnia po upływie okresu rękojmi za wady wynikającego z oferty Wykonawcy, dla części 

zabezpieczenia określonej w ust. 12 7. Dokument gwarancji lub poręczenia powinien 

zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty 

wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Beneficjenta wzywające do 

zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę 



zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. W dokumencie tym, 

gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta 

dodatkowych warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź żądania przedłożenia dodatkowych 

dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób do występowania w 

imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). Prawem właściwym do rozstrzygania sporów 

mogących wyniknąć na tle gwarancji/poręczenia winno być prawo polskie, a sądem 

właściwym, sąd miejscowo właściwy według siedziby Beneficjenta. 8. Dokument 

zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, przed podpisaniem umowy, 

musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Oryginał dokumentu potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed 

zawarciem umowy. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia 

roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy. 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 

Wykonawcy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % 

zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

13. Zgodnie z art. 150 ust. 7-9 Ustawy, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 

zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty, o 

której mowa w ust. 13, powinno wprost wynikać z treści dokumentu zabezpieczenia. 15. 

Zobowiązanie, o którym mowa w ust.13 powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Po wyborze oferty a 

przed zawarciem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy: 1) dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz 

uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w 

celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ (kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem); 2) dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą 

niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 3) dokument potwierdzający 

zawarcie umowy ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na wartość nie 

niższą niż wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszego zamówienia przy czym 

polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych Zamawiającego i Wykonawcę oraz 

podwykonawców. Ubezpieczenie musi również obejmować wszelkie ryzyka w zakresie 

uszczerbku w mieniu i na osobach i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych 

wypadków, a także obejmować materiały użyte do wbudowania, prowadzone roboty 

budowlane, ubezpieczenie od kradzieży; 4) wykaz pracowników realizujących zamówienie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z zapisem określonym w Rozdziale III 

ust. 13 SIWZ; 5) kosztorys, który będzie miał charakter pomocniczy np. będzie służyć do 

rozliczenia robót w razie odstąpienia od umowy oraz robót dodatkowych i zaniechanych oraz 

na podstawie którego będą określane ceny do płatności częściowych. 2. Umowę może 



podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy 

wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne 

pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby wymienionej w 

powyższym dokumencie lub do tego umocowanej – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) 

poświadczona notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia 

będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a oraz 

36b ust 2 i 36ba uPzp  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zgodnie z art. 147 ustawy, Zamawiający wymaga w 

niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, które ustala się w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie i musi być 

wniesione przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może 

być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 4) 

pieniądzu, na numer rachunku bankowego Zamawiającego: BGK 21 1130 1017 0020 1462 

9420 0021, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 

r., poz. 359, ze zm.). 3. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego 

zwrotu określa wzór umowy. 4. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: a. 

nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia , gwaranta / 

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, b. 

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c. kwota 

gwarancji / poręczenia, d. termin ważności gwarancji / poręczenia, e. bezwarunkowe, 

nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób 

niezgodny z umową f. uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 13 - w przypadku okoliczności tam wskazanych g. 5. Oznaczenie 

beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Polska Akademia Nauk, Plac 

Defilad 1, 00-901 Warszawa. 6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, 

ważność gwarancji/poręczenia powinna obowiązywać: - od dnia zawarcia umowy do dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane + 30 dni, dla 

całości kwoty zabezpieczenia, - od dnia upływu ważności całości zabezpieczenia wyliczonego 

wg zasady opisanej powyżej, do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady wynikającego z 

oferty Wykonawcy, dla części zabezpieczenia określonej w ust. 12 7. Dokument gwarancji 

lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne 

żądanie Beneficjenta wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie 

o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z 

zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądania przesłania 

wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź 

żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). Prawem 

właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle gwarancji/poręczenia winno 

być prawo polskie, a sądem właściwym, sąd miejscowo właściwy według siedziby 

Beneficjenta. 8. Dokument zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, 

przed podpisaniem umowy, musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Oryginał 



dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

być dostarczony przed zawarciem umowy. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania 

umowy. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie 

zwrócone Wykonawcy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po upływie 

okresu rękojmi. 13. Zgodnie z art. 150 ust. 7-9 Ustawy, jeżeli okres na jaki ma zostać 

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 

okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Uprawnienie Beneficjenta do dokonania 

wypłaty, o której mowa w ust. 13, powinno wprost wynikać z treści dokumentu 

zabezpieczenia. 15. Zobowiązanie, o którym mowa w ust.13 powinno przyjąć formę 

pisemnego oświadczenia Wykonawcy. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. 

Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy: 1) dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę 

wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale VII ust. 1 

pkt 3 lit. b SIWZ (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 2) dokument 

potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 

00/100) 3) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia 

ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji 

niniejszego zamówienia przy czym polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych 

Zamawiającego i Wykonawcę oraz podwykonawców. Ubezpieczenie musi również 

obejmować wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku w mieniu i na osobach i w zakresie 

odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a także obejmować materiały użyte 

do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od kradzieży; 4) wykaz 

pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie 

z zapisem określonym w Rozdziale III ust. 13 SIWZ; 5) kosztorys, który będzie miał 

charakter pomocniczy np. będzie służyć do rozliczenia robót w razie odstąpienia od umowy 

oraz robót dodatkowych i zaniechanych oraz na podstawie którego będą określane ceny do 

płatności częściowych. 2. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y 

upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z 

właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub 

przed zawarciem umowy od osoby wymienionej w powyższym dokumencie lub do tego 

umocowanej – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie. W 

przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 

podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a oraz 36b ust 2 i 36ba uPzp  

II.2) Tekst, który należy dodać  



Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zgodnie z art. 147 ustawy, Zamawiający 

wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, które ustala się w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie i 

musi być wniesione przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 4) pieniądzu, na numer rachunku bankowego Zamawiającego: BGK 21 1130 1017 

0020 1462 9420 0021, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 

r., poz. 359, ze zm.). 3. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego 

zwrotu określa wzór umowy. 4. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: a. 

nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia , gwaranta / 

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, b. 

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c. kwota 

gwarancji / poręczenia, d. termin ważności gwarancji / poręczenia, e. bezwarunkowe, 

nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób 

niezgodny z umową f. uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 13 - w przypadku okoliczności tam wskazanych g. 5. Oznaczenie 

beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Polska Akademia Nauk, Plac 

Defilad 1, 00-901 Warszawa. 6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, 

ważność gwarancji/poręczenia powinna obowiązywać: - od dnia zawarcia umowy do dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane + 30 dni, dla 

całości kwoty zabezpieczenia, - od dnia upływu ważności całości zabezpieczenia wyliczonego 

wg zasady opisanej powyżej, do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady wynikającego z 

oferty Wykonawcy, dla części zabezpieczenia określonej w ust. 12 7. Dokument gwarancji 

lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne 

żądanie Beneficjenta wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie 

o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z 

zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądania przesłania 

wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź 

żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). Prawem 

właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle gwarancji/poręczenia winno 

być prawo polskie, a sądem właściwym, sąd miejscowo właściwy według siedziby 

Beneficjenta. 8. Dokument zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, 

przed podpisaniem umowy, musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Oryginał 

dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

być dostarczony przed zawarciem umowy. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania 

umowy. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie 

zwrócone Wykonawcy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 



Zamawiającego za należycie wykonane. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po upływie 

okresu rękojmi. 13. Zgodnie z art. 150 ust. 7-9 Ustawy, jeżeli okres na jaki ma zostać 

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 

okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Uprawnienie Beneficjenta do dokonania 

wypłaty, o której mowa w ust. 13, powinno wprost wynikać z treści dokumentu 

zabezpieczenia. 15. Zobowiązanie, o którym mowa w ust.13 powinno przyjąć formę 

pisemnego oświadczenia Wykonawcy. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. 

Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy: 1) dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę 

wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale VII ust. 1 

pkt 3 lit. b SIWZ (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 2) dokument 

potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 

00/100) 3) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia 

ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji 

niniejszego zamówienia przy czym polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych 

Zamawiającego i Wykonawcę oraz podwykonawców. Ubezpieczenie musi również 

obejmować wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku w mieniu i na osobach i w zakresie 

odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a także obejmować materiały użyte 

do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od kradzieży; 4) wykaz 

pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie 

z zapisem określonym w Rozdziale III ust. 13 SIWZ; 5) kosztorys, który będzie miał 

charakter pomocniczy np. będzie służyć do rozliczenia robót w razie odstąpienia od umowy 

oraz robót dodatkowych i zaniechanych oraz na podstawie którego będą określane ceny do 

płatności częściowych. 2. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y 

upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z 

właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub 

przed zawarciem umowy od osoby wymienionej w powyższym dokumencie lub do tego 

umocowanej – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie. W 

przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 

podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a oraz 36b ust 2 i 36ba uPzp  
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