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Znak sprawy: ZP.271.61.2022                                                                                                       Pińczów dnia 25 maja  2022r   

S p e c y f i k a c j a  W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na 

wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. 

 
 

1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@pinczow.com.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

 
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:  
470 000,00 zł  

 
 

Dofinansowanie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy 
pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, 
wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów wykonawczych, 
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 
1.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 
UWAGA: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w 
formie pisemnej powoduje jej odrzucenie. 
Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej 
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal,uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov,pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej 
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

Gmina Pińczów 
ul. 3 Maja 10 
28-400 Pińczów  
telefon:  41 2345100 

faks: 41 234101 
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konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
e) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 
f) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu  

 
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1) RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-

400  Pińczów 
■ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem (iod@pinczow.com.pl) 
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
■ 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 2018 r. poz. 1986); 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych 
zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

■ 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 osobowych “; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
- 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. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
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administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 

** 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 Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 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. 

2) Tajemnica przedsiębiorstwa. 

2.1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
Art. 222. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
2.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji składanych przez 

wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki: 
 

2.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny być 
złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym pliku, dokumencie elektronicznym) i 
jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo: w nazwie pliku 
oznaczenie: TP, tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu 
oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie 
kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w którym zawarte są informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
2.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym względzie normuje definicja 
tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.3) 
 
Art. 11. 
2.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

„ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem „ 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych w ramach ostatniego etapu 

przebudowy budynku w miejscowości  Bogucice Pierwsze 16 , działka o nr ewid. 23/2, gmina Pińczów.  
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3.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmował będzie: 
 

I roboty budowlano- montażowe: 
a) dostawę i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych – podstawa pod platformę jest 

wykonana; 
b) budowę zadaszeń nad dwoma wejściami z poziomu parteru od strony północnej; 
c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymaganiami p.poż.; 
d) wykonanie elewacji ściany południowej budynku  - zgodnie z wymaganiami p.poż; 
e) wykonanie inst. odgromowej; 
f) wykonanie paneli FV o mocy 7,40 kWp - 20 paneli – 370kWp, na dachu budynku od strony południowej z 

dok. techniczną i koniecznymi z uzgodnieniami; 
g) docieplenie stropu nad pierwszym piętrem wełną mineralną, dokończenie wentylacji grawitacyjnej; 
h) remont schodów od strony południowej budynku; 

 
i) roboty do wykonania na parterze: 

- przebudowa pomieszczenia na kotłownie (GO1) 
- wydzielenie pomieszczenia na sanitariat i pom. gospodarcze  (GO2, GO3,GO4) 
- wykonanie nowych posadzek (GO1, GO2, GO3,GO4, G07, G08, G09, G010) 
-  rozprowadzenie instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej 
- wykonanie częściowo nowych tynków, szpachlowanie, malowanie ułożenie posadzek 

g) roboty do wykonania na piętrze:  

- roboty wykończeniowe w pomieszczeniach G102, G110, G111  

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej 

 
Do SWZ dołączono projekt budowlany oraz projekt do niego zamienny, natomiast przedmiar wskazuje zakres robót 

pozostałych do wykonania. 

 

 
II  wyposażenie w skład którego wchodzi :  
 

1. zabudowa meblowa  - szafki dolne i górne  - długość  4,5 m , półki górne otwierane do góry, nad kuchenką 
okap; 

2. kuchenka wolnostojąca, płyta grzewcza indukcyjną, piekarnik elektryczny, inox 
3. chłodziarko-zamrażarka – wolnostojąca , wysokość 186 cm, pojemność netto chłodziarki 234 l, pojemność 

netto zamrażarki 107 l, inox 
4. zmywarka – wolnostojąca , klasa energetyczna E, szerokość 59,8 cm, pojemność 12 kpl. 
5. laptop (2 szt.)  - laptop 15,6” , 8GM RAM system oprogramowania  Windows 10 Home Edition, wersja 

językowa polska.   
 

3.3 Szczegółowy zakres zamówienia szczegółowo opisano w: 
 
a) dokumentacji projektowej, załącznik  nr 10 

b) przedmiarze robót, który stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do ustalenia ceny ofertowej. 
Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do 
ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu – załącznik nr 11,  

c) STWiRB; - załącznik nr 9  
 

3.4 Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu 
do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, 
dopuszcza stosowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania, określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami 
równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. 
Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja 
projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
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użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp, należy 
do Wykonawcy.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie 
przewiduje aukcii elektronicznej. 
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV. 

 
45000000-7- Roboty budowlane 
45211350-7 – Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych  

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie  
 
8. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI. 

8.1. Zamawiający wymaga wykonania robot budowlanych, w terminie do 6  miesiąca od daty podpisania 
umowy. 

 

8.2 Wymagane terminy - rękojmi wynosi 60  miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy. Wiążący okres 
gwarancji Wykonawca deklaruje w ofercie. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane prace rozpoczyna się od daty 
zakończenia usługi potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru końcowego i biegną równocześnie.  

8.3 Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, uprawnienia zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z 
tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

      Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).  

 Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób realizujących zamówienie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie 
do art. 95 ust. 1 ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 

− prace fizyczne, 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wymienione powyżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby (jak również na każde 
wezwanie) przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty 
potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w 
szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 

d) inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem 
prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde 
zdarzenie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne 
pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy: 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia Pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i 
umiejętności niezbędne do wykonywania wyznaczonych im zadań. 

5. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia Pracowników w zakresie 
przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób zgłoszonych do realizacji umowy na inne osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, z zachowaniem powyższych wymagań dotyczących 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie Pracowników Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem nowych osób do wykonywania prac. 

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi wymogami niniejszej SWZ, 

9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a 
wskazany wykonawca któregom oferta została najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 5 

dni od wezwania, przedłoży podmiotowe środki dowodowe wymagane w SWZ dokumenty w zakresie: 
9.2.1 braku podstaw do wykluczenia  
9.2.2 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
 

9.3 Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SWZ, załącznik nr 3 w 
zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący przesłanek 
wykluczenia z postępowania. 

9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a] w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w 
bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca 
powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; 

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; 

c] Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
może wezwać Wykonawców w trybie art. 274 ust. 2 ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 
braku podstaw do wykluczenia; 

9.4.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 
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Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) wykonanych robót 

• Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
odpowiednie dokumenty 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co 
najmniej jedną robotę budowalną: 

jedną robotę budowlaną związaną z budową, lub przebudową , lub rozbudową lub remontem obiektu 
budowlanego użyteczności publicznej  za kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej 1 z nich musi 
spełniać powyższy warunek. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz 
z ofertą oświadczenie z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust.4). 
 
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie 
z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 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; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 

• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi 
przedmiotem zamówienia, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

• Kierownika Robót posiadającego uprawnienia w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń  

 jedną osobą przewidzianą na Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , 

odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących 

prawem krajowym; należy dołączyć załącznik Wykonawcy, że zaproponowana osoby 
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posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego 

jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.  

• Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie 

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym; należy dołączyć załącznik do SWZ 

Wykonawcy, że zaproponowana osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do 

właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo 

budowlane 
 

W stosunku do w/w osoby należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że posiadają wymagane 
uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby 
nakłada Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
dnia 17 kwietnia 2008r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest 
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w 
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby 
samorządu zawodowego. 

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

           Zamawiający żąda ubezpieczenia budowy zgodnie ze wzorem umowy  

9.4.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

            Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

 

A. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu złożył wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ).  

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (druk własny) 
z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy  (art. 117 ust.4). 

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot: 
 

1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 
„A” składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia przez wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 
będzie przez Zamawiającego uznane jako złożone prawidłowo. 

 
2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
3.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. „A”., także (dodatkowo) oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust 3 i 4). 



 

 

str. 9 

 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

 
Oświadczenia o których mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, w 
postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania 
określono w niniejszej SWZ. 

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o 
udostępnieniu zasobów wskazujące na powyżej opisane okoliczności oraz na wezwanie Zamawiającego 
dokumenty o których mowa w pkt. 9.4. w odniesieniu do tych podmiotów. 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 ustawy i w tym 
zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 oraz przedłoży 
na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę w zakresie podanej podstawy prawnej; odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej sporządzonej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy; 

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany 
dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub inne 
dokumenty potwierdzające, że wykonawca przed terminem złożenia ofert dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności. 

c) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne - wymagany dokument zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu złożenia ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

d) art. 108 ust. 1 pkt 5 – Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawców, którzy należąc do jednej grupy kapitałowej złożą odrębne oferty w postępowaniu - 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. 
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111. 

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.4.4. c., zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
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o których mowa w pkt 9.4.4.b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się. 

9.4.6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do 
wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w 
terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

 
1.Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 
9.4.6. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art.128). 

4. Konsekwencją niezłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 będzie odrzucenie oferty Wykonawcy z 
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c Pzp. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9.4.6., także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby 
(art. 125 ust 5).  

6. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dla 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby. 

7. Oświadczenia o których mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, 
w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.  
Szczegóły i wymagania określono w ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie.     

 

                9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 
2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców 
w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których 
mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 
9.4.4, 9.4.5 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie 
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

9.5.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z 
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117). 

9.6 Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zgodnie z art. 274 ust. 1 wezwie Wykonawcę którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych 
oświadczeniach. 

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się 
odnosi (np. zakończenie realizacji robót). 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 108 i art. 109 ust.1 w 
przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w 
przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 - 9.4.6. Wykluczenie 
wykonawców następuje na podstawie art.111. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy) 
jest zobowiązany do: 

11.2. Określenia w złożonej ofercie (załącznik 2 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie 
realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

11.2.1. Wynagrodzenie wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Zamawiający ureguluje po otrzymaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia. 

11.2.2. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437  ustawy PZP. 

11.2.3. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę, aby 
ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na 
zasadach określony w SWZ jak dla wykonawcy) 

11.2.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

11.2.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.2.6. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich zasobów. 

 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
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sporządzenia oferty. 
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.4 Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. 
12.5 Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej o której mowa w art. 131 ustawy. 
12.6 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
12.7 Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

 

 

13.1 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy zastrzec poprzez złożenie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) 

13.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU 

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 

X 13.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Formularza oferty” - załącznik nr 1 SWZ.  
 

2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SWZ) 

4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć 
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

5. 
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu 
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt 1) do 5)”. (art.118 ust.3 i 4) 

6. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy /druk własny/ (art. 117 ust.4) 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ 

8. Dokument potwierdzający wpłatę wadium  

X 13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie 
Zamawiającego 

1. 
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 
tych robót zgodnie z pkt 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SWZ 

2. 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt 9.4.2 b) - 

załącznik nr 6 SWZ 

X Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w 
odniesieniu do tych podmiotów, (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 

4. 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 
9.4.4 

5. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o niezaleganiu  

6. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o niezaleganiu  
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PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.     

13.3 Pełnomocnictwa do podpisania oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we 
właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 
dokumentem rejestracyjnym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
elektronicznym podpisem przez notariusza. 

13.4 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone 
w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

14.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 13 SWZ tj. oferty z wymaganymi 
załącznikami), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w pkt. 1 SWZ.  

14.2 Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w 
postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 
dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w ustawie, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  

14.3 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia lub tytułem postępowania. 

14.4 Zamawiający zaleca korzystanie z dedykowanych formularzy udostępnionych na miniPortalu (Formularz 
do komunikacji). Wysłanie dokumentów o których mowa powyżej w szczególności pytań związanych z 
prowadzonym postępowaniem przez miniPortal wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o 
przekazaniu wiadomości na adres e-mail sekretariat@pinczow.com.pl, (niedopełnienie tego obowiązku 
uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). 

   Powyższe ma na celu sprawne przeprowadzenie postępowania i brak możliwości wygenerowania oddzielnej 
skrzynki ePuap tylko do zamówień publicznych. 

Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę: 
➔  e’mail: sekretariat@pinczow.com.pl pojemność jednej wiadomości na skrzynce -  do 20 MB 
 
➔ e PUAP: https://epuap.gov,pl/wps/portal, ePUAP:/9ok40vy4jj/SkrytkaESP,  

14.5 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

14.6 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.     

14.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się pisemnie także poprzez przekazywanie 
dokumentów elektronicznych środkiem komunikacji elektronicznej. 

14.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15 Wskazanie osób uprawnionych do udzielania informacji dotyczących zamówienia: 

- w zakresie robót budowlanych  

mailto:sekretariat@pinczow.com.pl
mailto:sekretariat@pinczow.com.pl
https://epuap.gov,pl/wps/portal
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1.Piotr Winiarski – Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej tel. 412345130 

2. Bernarda Bugaj – Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej tel. 412345132 

- w zakresie procedury udzielania zamówienia: 

1. Urszula Sroka – Kurek  Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych tel. 
412345120 

2. Przemysław Fatyga - Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych tel. 412345121 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00. W ramach informacji 
telefonicznych Zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SWZ, 
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do 
prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną 
odpowiedź.  

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą od 09.06.2022r. 08.07.2022r  

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 

Zamawiający żąda wniesienia wadium   

17.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 

wadium w kwocie: 4 000,00 PLN.( słownie : cztery tysiące tysiąc złotych 00/100) 

17.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 

17.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A, 

numer rachunku 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810. W tytule przelewu należy podać: Wadium do postępowania 

p.n.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z 

wyposażeniem „ 

17.5. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 

przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

17.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i 

powinno zawierać następujące elementy: 

17.6.1) nazwę dającego gwarancję wykonawcy, beneficjenta gwarancji - zamawiającego, gwaranta/poręczyciela oraz 

wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10; 

28-400 Pińczów 

17.6.2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

17.6.3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

17.6.4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

17.6.5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 7. 

W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa 

w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
18.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
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należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: 

18.1.1. pieniądzu; 

18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.1.3. gwarancjach bankowych; 

18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 
ust. 2 ustawy. 

18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z 
zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy 

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości 
złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 
30% wartości zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

19.1 Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

19.2  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych w szczególności: doc, docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

19.3 W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonych w SWZ. 
19.4 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 

określonych w SWZ 
19.5 Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 13 w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Szczegóły i wymagania określono w 
ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.     

19.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu 

19.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

19.8 Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY 
MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 tj. z dnia 2017.12.05). Zamawiający nie 
dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: .com; .exe; .bat.; msi. 

19.9 W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu 



 

 

str. 16 

 

wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1 Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami pkt 19 SWZ, w terminie do 09 czerwca  2022r. do godz. 
09:00 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Pińczowie w dniu                 
09 czerwca   2022 r . o godz. 10:00. 

21.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
otwarcia ofert. 

21.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za cały przedmiot zamówienia. W cenie należy również 
uwzględnić wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualne upusty i rabaty. W 
cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z dodatkowymi usługami, które są punktowane w kryteriach 
oceny ofert. 

22.2  W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z dodatkowymi usługami, które są punktowane w 
kryteriach oceny ofert. 

22.3 Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług którą miałby obowiązek rozliczyć.  

22.5  W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy: 
- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego 
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego  
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku 
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 
ofert na podstawie kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60 pkt - 60% 

2 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40 pkt - 40% 

 
 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów jest sumą powyższych składników, 
więc oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. – 100%. 
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Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: 
 
 

 
 

22.7 W ustawowym terminie (art.274 ust.1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (art.253 ust 1) Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

23.1  Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

23.2  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
23.3 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.4  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
powyżej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

23.5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

23.5.1 Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek 
(ważne na dzień otwarcia ofert), 

23.4.2. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 

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

l.p
. 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów 
jakie może 
otrzymać oferta 
za dane 
kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
- Cb - cena oferty badanej 
- 60 wskaźnik stały 

60% 60 pkt. 

2 

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie 
przedmiotu zamówienia; 
Za udzielenie gwarancji jakości na okres: 
• poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 
• 36 miesiące, wykonawca otrzyma - 0 pkt. 
• 48 miesięcy, wykonawca otrzyma - 20 pkt. 
• 60 miesięcy, wykonawca otrzyma - 40 pkt. 
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.  
W przypadku nie wskazania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie okres 36 
miesięcy i wykonawca otrzyma „0” pkt. 

40% 40 pkt 

 Całkowita liczba punktów będzie sumą punktów w powyższych kryteriach. 
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najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 
zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

23.7 Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i 
oświadczenia / informacje. 

24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy  

Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.  

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy 

mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, Prawa zamówień publicznych, 

a w szczególności: 

a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, 

uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć 

lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, 

huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia, 

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszających 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych 

wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

d) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności konieczność 

usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania błędów, 

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w 

szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, itp., 

f) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa, 

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia, 

h) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację zamówienia w 

różnych sytuacjach, 

i) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia) 

lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania 

robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości 

robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego, 

j) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla realizowanego 

zamówienia - w przypadku wystąpienia, 

k) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp., 

l) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających decyzje etc., 

m) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; 

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko 

w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny 

oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 
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podwykonawca, 

o) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się 

podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które 

zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany 

podatku VAT, 

q) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o 

których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy), 

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 

ust. 2 Pzp. 

- Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji 

przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

- Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 

projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według 

własnego uznania: 

a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót z 

wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu 

przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z 

Umową. 

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania 

objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od 

wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę 

Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 

przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków 

działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

- W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez 

okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 

rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich 

rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie 

pisemnej zgody na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 

zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 Umowy w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
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wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 6 dotyczyć będzie wyłącznie 

płatności za prace, wykonane od dnia zmiany stawki podatku VAT. 

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 
25.1 Określa wzór umowy załącznik nr 7 do SWZ. 
25.2 Do podpisania umowy wymagane jest przedstawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy , 

wymaganego zgodnie z pkt 18 SIWZ 
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
26.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

26.3.  Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 
26.4.  Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona 

oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. 
W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski 
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

26.5. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

26.6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
26.7.  Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
26.8.  Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

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

26.9.  Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego 

osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, 

ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy; 
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 

poparcie przytoczonych okoliczności; 
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11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
12) wykaz załączników. 

26.10. Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

26.11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości. 

26.12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. 
26.13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

26.14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

26.15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

26.16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

26.17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystępuje. 

26.18. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

26.19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

26.20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 
523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji SIWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach 

   Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o przesłankach wykluczenia 
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

   Załącznik nr 7 Wzór umowy  
   Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych  

Załącznik nr 9 SST Brzeście 
Załącznik nr 10 Dokumentacja Projektowa 
Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy ( Przedmiar robót ) 
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