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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Gmina Wałcz 
            ul. Dąbrowskiego 8 

 78-600 Wałcz 

 https://www.gminawalcz.pl 

   

II.  ADRES DO KORESPONDENCJI 

 Urząd Gminy Wałcz 

 ul. Dąbrowskiego 8 

 78-600 Wałcz 

 Telefon:  67 258 02 41 
 Fax.:    67 258 02 41 

 NIP:  765-16-02-689 

 Adres e-mail prowadzonego postępowania: zamowienia@gminawalcz.pl 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA   
 BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz 

IV.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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 z późn. zm.), 
dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), dalej „PZP” , Zamawiający informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz – Urząd Gminy Wałcz w 
Wałczu. 

2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: z.klocek@gminawalcz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu 
związanym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa budynku szatni 
wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Kłębowiec nr postępowania  GK.ZP.271.18.2021 
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie  
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów 
zakładowych, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/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. 



7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, z 
uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na podstawie  art. 
75 ustawy Pzp  może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania p udzielenie zamówienia; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z 
zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp; 

- 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, przepisu art. 19 
ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 
Warszawa), gdy uznają Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

 

V.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U2021.1129 t.j.) - zwanej dalej także „Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy 
Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej 
„SWZ”, mają zastosowanie przepisów ustawy Pzp. 

 

VI.  INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji. 

 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym położonej 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 282/5 w miejscowości Kłębowiec. Budynek szatni 
wraz z zapleczem socjalnym, niepodpiwniczony, częściowo z poddaszem nieużytkowym 
wykonanym w technologii tradycyjnej. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągowa (wody zimnej), wewnętrzną 
wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej centralnego ogrzewania (elektryczna), 
elektryczną ogólnego stosowania. 

 
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 

Powierzchnia zabudowy – 172,06 m2 

Powierzchnia użytkowa – 131,19 m2 

Kubatura – 826 m3 

1.2. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera: 



1) Dokumentacja projektowa – załączniki od nr 8 do nr 46. 

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki SWZ. 

Uwaga: ze względu na to iż podstawą rozliczania robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie 
ryczałtowe, przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a 
mają charakter jedynie pomocniczy, informacyjny. 

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie 
uzupełniające się i wynikające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego 
zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających 
z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w 
dokumentacji, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego nazwy, 
rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają 
one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może 
zaoferować materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego lub równoważne o tym samym 
lub wyższym standardzie. 

1.4 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny 
odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 

1.5 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu 
budowy, uszkodzenia lub przesunięcia w trackie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i 
nawierzchni przyległych do obiektu do stan poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.6 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: 

1.6.1 Dokumentacja powykonawcza w 3 egz. 

1.7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 

1.7.1 Przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych i 
uzgodnienia go z Zamawiającym. 

1.7.2 Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w ramach koniecznych do 
realizacji na terenie przekazanym Wykonawcy. 

1.7.3  Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i 
przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. 

1.7.4 Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak  również z 
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich 
wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem  obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. 

1.7.5 Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. 

1.7.6 Zabezpieczenie terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego i aktów wykonawczych. 

1.7.7 Wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót (branża 
budowlana, sanitarna i elektryczna), spełniających wymagania  kwalifikacyjne dla osób 
zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzoru prac. 

1.7.8 Uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w naradach dotyczących postępu robót, 
zwoływanych przez Zamawiającego. 



1.7.9 Informacja o odpadach – materiały z rozbiórek powinny być segregowane w miejscu 
ich demontażu i magazynowanie selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady należy przekazać do 
składowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie. 

1.7.10 Koszt utylizacji materiałów z rozbiórek powinien zostać ujęty w cenie jednostkowej 
rozbiórek. 

1.8 Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji i rękojmi na okres zgodny z oferta Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc 
od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu 
zamówienia. 

1.9 Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone 
przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza  się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych opisanym, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż 
określono w SWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie 
zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu  
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się 
nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy 
opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” 
rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i 
wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać  
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,  
stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej 
nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w 
SWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 
zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem, źródłem  lub  szczególnym procesem, których charakteryzuje produkty, usługi. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały 
budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub 
rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy 
Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to 
rozumie się przez to, ze do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w 
dokumentacji opisanej w pkt powyżej.  Dokumenty dotyczące równoważności Wykonawca 
powinien złożyć wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o 
zastosowaniu innych materiałów i urządzenia, to rozumie się przez to, ze do kalkulacji ceny oferty 
ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji. 

1.10 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których celem głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 



1.11 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił wymagań w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.12 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, o których mowa  w art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

1.13. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie 
wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 ustawy Pzp. 

1.14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca  na własny koszt i we własnym zakresie uzyskał 
wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, ekspertyzy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

1.15 Wykonawca wykonując przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o dostępności ze szczególnymi potrzebami (Dz.U2020.1062 j.t.)  

 

  
2. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
  
Główny kod: 
 
 45000000-7 Roboty budowlane 
 
Dodatkowe kody: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 tynkowanie 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  
 
 
3. Warunki zatrudnienia: 
 

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa się obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  oprócz 
kierownika budowy, kierowników robót oraz geodetów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm).  

3.2. Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy  

3.3 Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania  umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, 
które będą realizować przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu 
go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w 
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  



3.4 Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić dowody 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących czynności, o których mowa w pkt 
3.1.  

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu, 
czy osoby wykonywujące określone w pkt 1 czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, o 
którym mowa w pkt 3.3.  

3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

 

VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Cały zakres zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy  do dnia 
20.07.2022r.   

 

IX.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWACH WYKLUCZENIA 

 

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

a) nie podlegają wykluczeniu 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone. 

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku. 

1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku. 

1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku. 

1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe 
zapewniające należyte wykonanie zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie  ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane oraz 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 roboty budowlane zostały wykonane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. W zakresie spełnienia warunku, wymagane są co najmniej jedna 
robota budowlana, która obejmowała budowę, przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.) o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 
Wykonawców w całości. 



Uwaga: Jako wykonane (zakończone) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót 
lub równoważnego dokumentu. 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do realizacji 
zamówienia: 

1) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

2) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. 

3) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 

Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku 
specjalnościach. 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych technicznych w budownictwie muszą posiadać 
wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.  lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w  
życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. 

2. Podstawy wykluczenia. 

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia  wykluczy także Wykonawcę na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4);  5); 7)ustawy Pzp. 

3. Samooczyszczenie. 

3.1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust.1  pkt. 4, 5, 7 
ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki: 

1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem  oraz spowodowanymi przez nie szkodami aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu  postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwa wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji i standardów. 



3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a 
jeżeli uzna, że nie są wystarczające , wyklucza Wykonawcę. 

 

X.  PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ 
INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą. 

1.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

1.2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie to 
nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

1.3. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2. powyżej w oryginale w 
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie, o którym 
mowa w ust. 2 ppkt. 1) poniżej. 

1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej składają odrębnie Wykonawca oraz każdy 
spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. 

1.5 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień złożenia. 

1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia Wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

1.7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiające może w każdym czasie wezwać Wykonawców lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień i złożenia. 

2. Do oferty Wykonawca załącza również: 

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, ze osoba działająca 
w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy): 

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w ppkt 1) 
powyżej, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 
oferty dokument pełnomocnictwa, 

b) w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia, Wykonawcy są 
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z  treści którego będzie wynikało 



umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego tych 
Wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca aby Pełnomocnictwo zawierało w 
szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia wymienionych z 
nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego 
pełnomocnictwa, 

3) Wykonawca nie jest zobowiązany są złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 1) powyżej, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

4) Zapisy ppkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Zapisy ppkt 1) i ppkt 2) oraz ppkt 3) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 
imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

3.  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa: 

XI.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami: 

1.1 W sprawach merytorycznych: Adam Dyksik – Inspektor ds. inwestycji, tel. 67 258 02 41 w. 22 

1.2 W sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia: Urszula Aramowicz – Inspektor 
ds. zamówień publicznych oraz ewidencji mienia komunalnego, tel. 67 258 02 41 w. 15 

1.3 W sprawach dotyczących obsługi informatycznej: Rafał Falkowski – informatyk, tel. 67 258 02 
41 w. 28 

2. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platforazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po 
których pojawi się komunikat, ze wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. informacje dotyczą odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzenia komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 31 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 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB  Ram, procesor Intel 
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10 
4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a)  akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa. Określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 
wiążący, 

b) zapoznał i stosuję się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 
https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 
spełniony obowiązek narzucony a art. 221 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycząca w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz   
innych czynności podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

Zalecenia Zamawiającego dotyczące formatów plików wykorzystywanych przez Wykonawców: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie  formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf. 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z 
formatów: 

 a) .zip 

 b) .7z 

3) Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu 
występują .rar. .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 
uznane za złożone nieskutecznie. 



4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi  max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacje podpisu, 
Zamawiający zaleca w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę  na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Plik w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. Osobistym i kwalifikowanym 
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Zamawiający zaleca , aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem  formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu 
email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

13) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co  równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

11. Zamawiający jest obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie  później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż 
skróci to czas na udzielenie wyjaśnień. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminy składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania odpowiedni wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt.11. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana  stanie się częścią 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i  zamieszczona będzie  na platformie. 



15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i taką informację zamieści na platformie. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

XII.   INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ, W TYM PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP 

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania oferta wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym 
dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania oferta upływa w dniu 
12.11.2021r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, wskazanym w ust. 1 powyżej, 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. 

 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie 
Pzp.  Złożenie więcej niż jednej  oferty w sytuacjach nieprzewidzianych w ustawie Pzp spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Treść oferty musi być godne z treścią SWZ. 

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim  w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z 
ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 



5.  Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika, pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty. 

6.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16  kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec wraz z przekazaniem takich informacji i odpowiednio 
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 
zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3  ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykazania, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają 
zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 
nieprawidłowego wykorzystania przez Wykonawcę Platformy do elektronicznej obsługi zamówień 
publicznych. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ustawy Pzp złożona oferta wraz 
z załącznikami jest jawna i podlega udostępnieniu od chwili jej otwarcia, przy czym nie udostępnia 
się informacji, które mają charakter poufny. 

10. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca powinien więc wykazać, iż są to 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. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje  stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku  wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
w nazwie pliku „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część 
jawna oferty winna być zawarta osobnych plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie 
oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy  pkt. 4 
załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej  
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku 
archiwum w postaci RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie 
możliwe jego złożenie za pomocą Platformy. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane  jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy. 

 



XVI. INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ   
 (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) 
zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę 
Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o 
których mowa w SWZ. 

5. Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 spełniony jest 
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia 
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i 
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, usługi do 
realizacji których zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie 
należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 

 

XVII.  INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza 
Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 
przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający 
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane  siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe  oraz przedstawicieli, podwykonawców 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Realizacja części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację  przedmiotu umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z 



placu budowy  każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy , który przez swoje 
zachowanie lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 

XVIII.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia  14.10.2021r.  do godziny 8:30. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu 14.10.2021r. o 
godzinie 9:00. 

3. Otwarcie następuje za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na 
Platformie ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. 

5.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego  systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarci 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. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
„Komunikaty”. 

 

XIX.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Oferta musi zawierać łączną kwotę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto oferty”, w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. Z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli 
jest płacona na rzecz osoby  niebędącej przedsiębiorcą, tj. wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. 

2. Cena, może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszystkie upusty, rabaty 
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak aby wyliczona za realizację cena była cena 



ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej 
określenia. 

3. Cenę należy podać w formie ryczałtu. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

Będą to między innymi koszty: podatku VAT, wykonania wszystkich robót przygotowawczych, 
wykonanie robot nawierzchniowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy, wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenie terenu 
do porządku, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Kosztorysu ofertowego nie należy składać. 

4. Cenę brutto należy podać cyfrowo i słownie. 

5. Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy PZP, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego z godnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek: 

7.1. Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

7.2. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego. 

7.3. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku. 

7.4.Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XX.  BADANIE OFERT, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści 
złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

a) Cena brutto – waga 60% 



b) okres gwarancji i rękojmi – waga 40% 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która  uzyska 
najwyższą łączną ocenę we wszystkich kryteriach oceny. 

5. Obliczanie liczby punktów przyznanych w każdej ofercie zostanie dokonane  na podstawie 
poniższego wzoru: 

  K= K1 + K2 

 gdzie: 

  K - suma  punktów przyznanych ofercie 

  K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena, 

  K2 -  liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi 

6. Sposób obliczenia punktów w kryterium – cena brutto  - waga 60 % 

                 najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie 

          K1 = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

                               cena oferty rozpatrywanej 

 gdzie: 

  K1 - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe 

  Cmin  - cena minimalna wśród ważnych ofert 

  Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę n 

7. Sposób obliczenia punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi – waga 40% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 10 pkt.; 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy – 20 pkt.; 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy – 30 pkt.; 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 72 miesięcy – 40 pkt.; 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego – 36 
miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umów: 72 miesiące od daty odbioru 
końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 
miesięcy od daty odbioru końcowego robót, do ceny ofert z kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 
zostanie przyjęty okres 72 miesięcy czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami 
Zamawiającego. 

Wykonawca winien wpisać okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem 
zamówienia w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Gwarancja i rękojmia winna  być 
podana przez Wykonawcę w pełnych miesiącach. 

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji i rękojmi krótszy 
niż 36 miesięcy Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu 



gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę 
Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji i rękojmi na 
roboty będące przedmiotem zamówienia w Formularzu Ofertowym Zamawiający przyjmie, jako 
podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty będące przedmiotem 
zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów. 

8. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

9. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większa dokładnością, jeżeli przy 
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów 
wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów. Poprzez 
najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cen oraz w kryterium 
okres gwarancji i rękojmi. 

11. Jeżeli nie będzie 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 otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najważniejszej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną  lub najniższym kosztem. 

13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12. Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego  ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

1.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na 
zasadach określonych w art. 253 ustawy Pzp. 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania 
umowy. 

2.2. Umowa zostanie zawarta  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w kwocie, formie i terminie określonych w zawiadomieniu (jeśli 
dotyczy). 

2.4. 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 (o ile było wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego  
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 



3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to będzie 
wynikać z dokumentów  załączonych do oferty. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulująca współprace tych 
Wykonawców. Umowa regulująca współprace Wykonawców występujących wspólnie winna 
zawierać: 

1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 

3) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

4) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 
zamówienia, 

5) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do  przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

 

XXII.  INFORMACJĘ DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
(JEŻELI DOTYCZY) 

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w formach określonych w  art. 450 
ust. 1 ustawy Pzp. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy przed jej zawarciem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno 
zostać wniesione w PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym warunki i 
termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projektowanych 
postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ). 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca się zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania wymowy (art. 445 ustawy Pzp). 

 



XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa zamówień publicznych. 

4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

XXIV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
 WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł szkodę  wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp , przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w 
szczególności: 

1.1. Odwołanie do Prezesa krajowej Izby odwoławczej zwanej dalej Izbą wnosi się 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 czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

1.2. Odwołanie przysługuje na: 

1.2.1. Niezgodną z przepisami   ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy. 

1.2.2. 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 umowy; 

1.2.3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli została ona wniesiona w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

3. 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. 

4. 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. 



5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 1.1 oraz 4 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomo o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie, w przypadku gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie: 

6.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania, 

6.2. Miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. 

 

XXV.  PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia  na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt . 15 ustawy Pzp. 

Brak podziału zamówienia na części uzasadniony jest względami technicznymi oraz 
organizacyjnymi. Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części mając na 
uwadze specyfikę i rodzaj robót budowlanych – wszystkie elementy robót pozostają ze sobą w 
bezpośrednim związku. 

Podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz poniesieniem większych kosztów na 
wykonanie całości zamówienia lub tez potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Ponadto podział niniejszego zamówienia utrudniałby właściwe wykonanie 
zamówienia oraz określenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy za wykonanie roboty w 
ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. 

 

XXVI.  LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ O OFERTĘ 
LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 
UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE 
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 
UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 
WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI 

Nie dotyczy. 

 

XXVII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ 

Nie dotyczy. 

 



XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O 
SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 
Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia iż określony w SWZ. 

 

XXIX.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT. 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214  ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

XXX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA 
ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 
DOKUMENTÓW 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego. 

 

XXXI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
 PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. 

 

XXXII.   INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIE AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ, WRAZ Z INFORMACJAMI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
AUKCJE ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 
UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 
WYMAGANIA 



Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2. 

 

XXXV.  INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 
USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 

XXXVI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE 
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO 
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP 

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

 

XXXVII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W FORMIE KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 
OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych oraz dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty. 

 

XXXVIII. SPIS DODATKÓW DO SWZ 
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
4. Załącznik nr 4 –oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
5. Załącznik nr 5 – projektowane postanowienia  umowy 
6. Załącznik nr 6 – wykaz prac 
7. Załącznik nr 7 – wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  
8. Załączniki od  nr 8  do nr 45 dokumentacja projektowa 
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