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Numer sprawy: ZP 271.6.2021 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. 

pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+  w miejscowości Imielno 

gmina Nowe Ostrowy”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Ostrowy, 2021.08.27. 
       ZATWIERDZAM:  

Wójt Gminy Nowe Ostrowy  

  /-/ Zdzisław Kostrzewa 
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I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80      
99-350 Ostrowy 
tel. 24 356 14 00 
NIP 775-24-06-168 REGON 611015780 godz. pracy 7.30 - 15.30  
 

adres strony internetowej: WWW.noweostrowy.pl  
adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
http://noweostrowy.bip.org.pl; 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2021-2025, Edycja 2021, Moduł I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”. 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA SWZ. 

1. Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia – www.noweostrowy.bip.org.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na adres e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, opublikowanej w Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, a także wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń wykonawczych (zwanej ustawą PZP lub ustawą Prawo zamówień publicznych) o wartości 

poniżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji. W tym wariancie trybu 

podstawowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zastosowanie mają 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740). 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty należy składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zostanie sporządzona w języku polskim. 

 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji zg. z 

art. 275 pkt 1. 

 

 

 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
http://noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
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V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w celu dostosowania 

pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+ w ramach inwestycji pn.  

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+  w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy”. 

3. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Opis przedmiotu zamówienia – branża budowlana: 
1. Sala: 
1.1. Wykonanie posadzki na sali o układzie warstw: 

 panele podłogowe o klasie ścieralności AC5 i klasie użytkowej 32 
 warstwa wyrównawcza samopoziomująca gr. 0,5 cm 
 wylewka cementowa gr. 6,0 cm 
 izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm 
 izolacja cieplna ze styropianu gr. 10,0 cm EPS 100\ 
 izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm 
 podłoże betonowe z betonu C7,5 gr.10 cm 
 podsypka piaskowa zagęszczona gr.10,0 cm 

1.2. Malowanie ścian i sufitów sali 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni 

(skrobanie, mycie, uzupełnienie tynków, gruntowanie) 
1.3. Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących) 
2. Kuchnia: 
2.1. Uzupełnienie posadki z płytek ceramicznych wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem powierzchni 

– płytki posadzkowe o parametrach R-12, PEI4 
2.2. Malowanie sufitów 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem. 
2.3. Uzupełnienie okładzin ściennych z płytek ceramicznych z przygotowaniem i gruntowaniem 

powierzchni ścian 
3. Zaplecze: 
3.1. Rozebranie istniejących podłóg drewnianych z wywózka materiałów z rozbiórki 
3.2. Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 0,5 cm 
3.3. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z gruntowaniem powierzchni , płytki o parametrach 

R-10, PEI4 
3.4. Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok 

malarskich, gruntowanie powierzchni 
3.5. Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z 

gruntowaniem powierzchni. 
3.6. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
4. Komunikacja i klatka schodowa: 
4.1. Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok 

malarskich, gruntowanie powierzchni 
4.2. Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z 

gruntowaniem powierzchni 
4.3. Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących) 
4.4. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – skrzydła płytowe wzmocnione z potrójnym 

zawiasem, klamkami i zamkami na wkładkę. 
4.5. Montaż listew progowych aluminiowych w drzwiach jw. 
5. Docieplenie stropu: 
5.1. Usunięcie istniejącej warstwy izolacyjnej w postaci mieszaniny piasku i trocin 
5.2. Wykonanie izolacji poziomej z foli budowlanej gr.0,2 mm 
5.3. Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS100 gr.10,0cm na sucho 
5.4. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr.4,0 cm 
5.5. Montaż wyłazu stropowego ocieplonego, klapa typu sandwicz z zamkiem i mechanizmem 

odciążającym oraz rozkładaną drabinką 
6. Podjazd dla niepełnosprawnych: 
6.1. Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopu pod fundament podjazdu z wywózka urobku 
6.2. Wykonanie ścian betonowych podjazdu z betonu C15/20 gr. 20 cm z zachowaniem normowego 

spadku dla podjazdów 6% 
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6.3. Podbudowa pod nawierzchnię podjazdu z podsypki cementowo – piaskowej  
 RM-2,5Mp. 

6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 60cm bezfazowej na podsypce piaskowo – cementowej 
6.5. Montaż normowych balustrad i pochwytów dla niepełnosprawnych z rur stalowych malowanych 

proszkowo. 
6.6. Wykonanie tynku żywicznego na ścianach podjazdu o uziarnieniu i kolorystyce zbliżonej do 

istniejącego. 
7.    Modernizacja oświetlenia: wymiana opraw w pomieszczeniu ogólnodostępnym i do zajęć    

       rehabilitacyjno-ruchowych na ledowe oraz montaż oświetlenia awaryjnego 

 Opis przedmiotu zamówienia – branża sanitarna: 
1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnętrznie 

1.0034 (rury prowadzone po ścianach budynku) oraz z rur PE-X/Al/PE (rury prowadzone w 

posadzce na Sali świetlicy). Rury izolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego 

polietylenu PE. W Sali świetlicy zamontowane zostaną rozdzielacze w skrzynce naściennej. 

Instalacja wyposażona w: 
a. grzejniki stalowe płytowe typu firmy VNH Cosmo zaworowe VK z zaworem termostatycznym; 

b. głowice termostatyczne Danfoss RA-N; 

c. odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi zamontowane w najwyższych punktach 

instalacji; 

d. zawory odcinające kulowe PN16 o połączeniach gwintowanych; 

e. odpowietrzniki automatyczne DN15; 

f. podwójne zawory kątowe PN16 o połączeniach gwintowanych. 

2. Montaż w kotłowni 3 szt. pomp instalacji c.o. Pompy elektroniczne, np. Grundfoss                         

Alfa 2, 25-80. 
3. Montaż naziemnego zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm

3
 i instalacji gazowej 

(doziemnej i wewnętrznej) wraz z opracowaniem projektu budowlanego oraz obsługą geodezyjną i 

odbiorami (w tym UDT). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowi 

dokumentacja techniczna w tym przedmiar robót. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbędnych 

prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, niezbędnych oraz 

pominiętych w dokumentacji, jednak bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić 

do jego użytkowania, w szczególności: 

1) zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

2) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, 

3) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

6. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i p.poż oraz branżowymi), jak 

również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem 

właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 

7. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

8. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty 

i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

9. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. 
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10. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy.  

11. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2021 r. 
 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści umowy, zostały określone w załączniku nr  9 do SWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy, 

Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowę spółki cywilnej lub 

umowę konsorcjum). 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej - sekretariat@noweostrowy.pl 

2. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia: 

1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 

on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu. 

6. 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. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
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8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu 

do Zamawiającego. 

9. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /dr3y0wb68y/skrytka 

10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w Rozporządzeniu 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. z 2017 r., poz. 2247) – w szczególności w formatach: 

.pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades.  

Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJACYM W INNY 

SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności 

nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, dokumentów zamówienia oraz ofert. 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Damian Cichacz,  

tel. 24 356 14 09, email: sekretariat@noweostrowy.pl 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą: do dnia 19.10.2021 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 

się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, 

.docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik 

Nr 2 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru 

Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do SWZ. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
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albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 

ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) 

oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

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

mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, 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. 

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). 

9. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97§ 2 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. Tajemnica przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako 

tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez 

wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych 

klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP. 

11. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty: 

1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ – oryginał podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 

3 do SWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, - podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

4) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy 

wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; 

5) jeżeli dotyczy - 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 
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podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; 

6) dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w 

postaci elektronicznej. 

12. Przesłanki odrzucenia oferty - Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 226 Ustawy PZP. 

 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. 

3. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal Epuap- dostępnego 

pod adresem - https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2021 r., do godz. 9:00. Za datę przekazania oferty 

oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na ePUAP. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku zgodnie z instrukcją miniPortalu. 

7. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 września 2021 r. o godz. 9:15. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

4. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to awaria 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni 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. 

6. Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 PZP). 

 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST.1 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, 

wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie, 
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o 

którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

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

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 ust. 1 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy PZP. 

 

2. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

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

i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki 

udziału w postępowaniu: 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
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4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) w zakresie zdolności technicznej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia 

odpowiednie do specyfiki robót, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym 

z przedmiotu niniejszego zamówienia, 

Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu. 

b) na potwierdzenie zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem były roboty budowlane 

polegające na budowie bądź przebudowie lub rozbudowie albo remoncie budynku lub remoncie lokalu o 

wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały 

wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. 

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w 

stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 

zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. 

 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

1)  Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ 

2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do 

SWZ). 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 

wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. 

Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. 

3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ). 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie 

w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. 
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Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki 

dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4. 

4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci: 

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy), 

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez 

mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

podpisem zaufanym mocodawcy, 

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez 

notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 

notariusza. 

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z 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 (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o 

którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

c) 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, których wskazane zdolności dotyczą. 

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci: 

 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego 

zasoby, 

 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, 

 cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

 cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 

uprawnienia notariusza. 

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż 

pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej. 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

– SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zgodnie z art. 274. ust. 1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 



 

12 

 

1) W zakresie zdolności zawodowej - wykaz robót budowlanych (wzór na druku zał. nr 6 do SWZ) 

potwierdzający, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem 

były roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie lub rozbudowie albo remoncie budynku 

lub remoncie lokalu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. 

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci: 

 dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony 

w postaci elektronicznej, 

  cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do 

SWZ). 

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 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, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

 

5 INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1) wykaz robót budowlanych, 

2) dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

3) wykaz osób. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie. 

2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w dokumentach zamówienia, 

zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

3. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z dokumentami zamówienia, pozyskać dla 

siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje które mogą być niezbędne do wyceny 

i realizacji prac. Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 
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4. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do 

eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z dokumentów zamówienia. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) wskazuje cenę ryczałtową brutto, 

uwzględniającą obowiązujący podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie 

podstawą przy rozpatrywaniu cenowego kryterium oceny oferty. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy o 

podatku VAT, zgodnie z którą, kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Stawka VAT musi być 

określana zgodnie z ustawą o podatku VAT. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP w 

takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie (odpowiednio modyfikując formularz 

oferty): 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

9. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 

zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień 

wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy PZP. 

1) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub 

jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie następującego kryterium: 
 Cena - 60 %,  
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 Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia - 40% 

a) Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania 

pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

                           Najniższa cena oferty  
          C    =      ------------------------------ x 60,0  
                           Cena badanej oferty 

 

b) kryterium „gwarancja i rękojmia” (G),  ilość punktów - max 40 pkt.: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę okres gwarancji i rękojmi 

udzielony na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca otrzyma punkty w wysokości: 

 24 m-ce – 0 pkt, 
 36 m-cy – 10 pkt. 
 48 m-ce – 25 pkt. 
 60 m-cy – 40 pkt. 
 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonać przez podkreślenie oferowanej 

ilości gwarancji i rękojmi.   W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców: 

P = C + G 

gdzie: 
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot 

zamówienia „gwarancja” 

3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

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

określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria 

oceny ofert. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy 

PZP oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.wizna.pl 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 

PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania 

wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

8. Dokumenty i informacje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

przed zawarciem umowy: 

1) informację o osobach, które będą podpisywać Umowę w imieniu Wykonawcy; 

2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie 

wynika z dokumentów załączonych do oferty; 

3) w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą współpracę 

tych podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

4) informację o osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów w trakcie realizacji 

Umowy; 

5) kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy oraz 

kierowników robót są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej i przynależą do odpowiedniej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub organizacji równoważnej; 

6) nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności. 

9. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP. 

10. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej zawarciem, Wykonawca przedstawi potwierdzenie 

wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia 

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% 

wartości brutto umowy. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

11. Zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP, może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2)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 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości; 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy zabezpieczenia. 
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13. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: : Łódzki Bank Spółdzielczy Filia Ostrowy 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 

dopisaniem nr sprawy 

14. Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, dokonanie wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

15. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji treści przedstawionego projektu gwarancji lub poręczenia, 

wraz z prawem zgłaszania wiążących uwag. 

16. W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których 

mowa w pkt. 11 ppkt. 2-5, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia treści gwarancji 

lub poręczenia z Zamawiającym. 

17. Pozostałe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 

WYKONAWCY. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale IX PZP. 

2. Odwołanie (art. 513-515 ustawy PZP) przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

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

tego terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 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. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga (art.579) do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych. 
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł przed upływem terminu składania ofert 

określonego w niniejszej SWZ. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) 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. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Łódzki Bank Spółdzielczy Filia 

Ostrowy 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 z dopisaniem nr sprawy 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na 

rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d), 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 

ustawy PZP. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 

 

XXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95. 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy PZP, określa następujące wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio 

roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia (praca fizyczna), były zatrudnione przez 

Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane 

przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba do realizacji przedmiotu zamówienia była 

zatrudniona na powyższych warunkach. 

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu; aktualne oświadczenie, że 

osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 

składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w 

niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej 

określonej we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ). 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 
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XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Równoważność materiałów: 

1) w niniejszej SWZ wraz z załącznikami mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 

podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć 

elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów 

podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami 

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość 

uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez 

dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych 

od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które 

uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiału i urządzenia. Wykonawca proponujący 

urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty, dane techniczne pokazujące, że 

proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i 

jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do 

zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 

3) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia 

wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty 

wynikające ze wszelkich zmian. 

4) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub 

materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZH, deklaracja zgodności 

producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry 

techniczno – eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Podwykonawstwo ( art. 462-465): 

1. Zgodnie z art. 462 ustawy PZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców, o ile są znane na tym etapie 

postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia innemu 

podwykonawcy, informacje o tym należy pominąć. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w realizacje zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 

b) kwota wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartości tego zakresu robót wynikająca z 

oferty Wykonawcy, 

c) termin wykonania robót objętych umową, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy 



 

19 

 

powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

6. Umowa z Podwykonawca powinna ponadto stanowić, iż: Zamawiający zapłaci bezpośrednio 

podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez 

Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

8. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku dostaw lub usług po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 15). 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć, zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 d). 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptacje projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający, terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt.11. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16. Przepisy ust. 9 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

18. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami projektu 

umowy o roboty budowlane stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ lub sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
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uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

20. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć (do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

26. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

27. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Rozdziału 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z 

Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

28. W przypadkach, w których Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu lub wykonawcy kserokopie umowy o podwykonawstwo, przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

3. Gwarancja: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres minimum 24 miesiące, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i 

usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Warunki gwarancji zostały opisane w projekcie umowy, 

stanowiącej zał. nr 9 do SWZ. 

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia 

wszystkich ryzyk budowy w zakresie szkód materialnych obejmującą odpowiedzialność za szkody w 
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mieniu Zamawiającego (inwestora) z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 

wartość Umowy. 

4. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest zawrzeć i 

utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako 

przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu Umowy, a roszczenia z 

tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu 

przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy PZP. 

1) Powody niedokonania podziału na części: Motyw 78 preambuły do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. zm.) wymienia przykładowe 

przyczyny uzasadniające brak podziału zamówienia na części: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, 

że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi 

trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania 

działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić 

właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym terminie. 

Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie 

skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich 

przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia była dostosowana do potrzeb małych i średnich 

przedsiębiorstw – podział na części nie służył temu, by wielkość poszczególnych zamówień lepiej 

odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. Brak konieczności dzielenia niniejszego 

zamówienia na części jest z ww. przyczyn uzasadniony. 

2) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z zatrudnieniem osób o 

których mowa w art.96 ust.2 pkt.2 ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których 

mowa w przepisie art. 94 oraz 9 ustawy PZP. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie 

art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP. 

7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 

131 ust. 2 ustawy PZP jako wymogu złożenia oferty. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny 

ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej wart. 93 ustawy PZP. 
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13. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

 

XXIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 Zamawiający - Gmina Nowe Ostrowy 

reprezentowana przez Wójta Gminy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, email: 

sekretariat@noweostrowy.pl, tel.:  (24) 356-14-00. 

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem email: odo24@wp.pl lub pocztą tradycyjną, na adres 

zamawiającego z dopiskiem „ochrona danych.” 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: „Utworzenie i 

wyposażenie Klubu Senior+  w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy”  prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji; 

 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, dalej „ustawa Pzp”;   
 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 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.  
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

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. 
 

XXV. Załączniki do SWZ 

mailto:odo24@wp.pl
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1. Dokumentacja techniczna – zał. nr 1 

2. Formularz ofertowy – zał. nr 2 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 4 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia – zał. nr 5 

6. Wykaz robót – zał. nr 6 

7. Wykaz osób – zał. nr 7 

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 8 

9. Projekt umowy – zał. nr 9 

 


