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SPECYFIKACJA WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie podstawowym  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej  progów unijnych określonych na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

Nazwa zamówienia: 

Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie 

Gminy Dąbrówka w podziale na części. Liczba części 3. 

Część 1. Przebudowa hali sportowej w Guzowatce 

Część 2. Przebudowa hali sportowej w Józefowie 

Część 3. Przebudowa hali sportowej we Wszeborach 
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         Podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
upoważnionej  
 

 



  
S t r o n a  | 2 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  PRAWA 

 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 

2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  

będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego IR.271.1.2.2023. 

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 

przechowywane 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. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w 

załączniku nr 9 do SWZ. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 

innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 

przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 

poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 

wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to 

dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
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oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta 

w załączniku nr 2 do SWZ  Informacje dotyczące wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO 

(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w 

celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 

wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 

których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 

protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 
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Rozdział I. Informacje o zamawiającym 

 

1. Gmina Dąbrówka 

2. Siedziba: ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka 

3. REGON: 550667971 NIP: 125-133-47-85 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

5. https://platformazakupowa.pl/transakcja/724983  

6. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowka.net.pl 

7. Telefon: 29 642 82 75  faks: 29 757 82 20 

8. Godziny pracy zamawiającego:  

poniedziałek w godzinach  800 - 1700 

wt. – czw. w godzinach  730 – 1530 

piątek w godzinach  730 – 1430 

 

 

Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 

Rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia 

(zwaną dalej SWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zgodnie z art. 91 ust. 2 zamówienia podlega podziałowi na części. 

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, 

zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/861/PolskiLad z 

przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Przebudowa hal sportowych na 

terenie gminy Dąbrówka w podziale na części. Liczba części 3. 

Część 1. Przebudowa hali sportowej w Guzowatce, 

Część 2. Przebudowa hali sportowej w Józefowie, 

Część 3. Przebudowa hali sportowej we Wszeborach. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki, o których mowa w punkcie 3 nie zostaną mu 

przyznane. 

 

Rozdział III. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty 

będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/724983  

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/724983
mailto:zamowienia@dabrowka.net.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/724983
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2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka  zwanej dalej 

Platformą.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu 

komunikacji, znajdują się w rozdziale XIV SWZ.  

4. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest 

zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej 

(załącznik nr 11 do SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio 

na ww. Platformie. 

5. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. 

 

Rozdział IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia polegające na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć 

ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

Rozdział V. Terminy wykonania zamówienia dla wszystkich części 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

od  daty  podpisania umowy  do dnia 28 grudnia 2024 roku.  

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 

 

Rozdział VI. Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części 

 

CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

45261400-8  Pokrywanie 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 

45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
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45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej 

45331210-1  Instalowanie wentylacji 

45321000-3  Izolacja cieplna 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa hal sportowych przy szkołach na 

terenie Gminy Dąbrówka w podziale na części: 

 

Część 1. Przebudowa hali sportowej w Guzowatce, 

Część 2. Przebudowa hali sportowej w Józefowie, 

Część 3. Przebudowa hali sportowej we Wszeborach. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich części obejmuje w  

szczególności:  

 Rozbiórka dachu istniejącego; 

 Przebudowa konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych; 

 Konstrukcja podestu pod centralę; 

 Zmiana pokrycia dachu i obróbka; 

 Rozbiórka i demontaż ścian zewnętrznych; 

 Prace remontowe wewnątrz budynku; 

 Stolarka okienna i drzwiowa; 

 Roboty izolacyjne i wykończeniowe cokołu i ściany fundamentowej; 

 Roboty ziemne; 

 Roboty uzupełniające;  

 Instalacje elektryczne; 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 

 Wykonanie Instalacji odgromowej; 

 Instalacja OZE – Fotowoltaika,  

Roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na ustalonych w umowie warunkach.  

Każdy oferent przed złożeniem oferty winien szczegółowo zapoznać się z 

dokumentacją w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i 

uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie 

wynikających wprost z załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w 

zakresie realizacji i odbioru zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. 

Przedmiary robót stanowią dokumenty poglądowe i pomocnicze. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uproszczone kosztorysy 

ofertowe dla wszystkich części. 
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Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 

 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 

wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. 

wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej 

z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca odbycie wizji lokalnej w miejscu 

realizacji przedmiotu zamówienia., gdzie będą prowadzone 

roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i 

warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, 

które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza 

się możliwość roszczeń wykonawcy związanych błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt wykonawcy. 

Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym terminu odbycia wizji 

lokalnej 

Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu 

zapewnienia optymalnych warunków do użytkowania obiektu, a także ze względu na 

bezpieczeństwo zaleca się, aby roboty prowadzić etapami, w wydzielonych 

częściach obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności 

publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych.  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  

Powstałe odpady, w wyniku demontażu stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, robót 

rozbiórkowych, należy na bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z 

Inwestorem. Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i 

prowadzenia robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych według 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

 

Materiały równoważne: Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w 

odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub 

pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, 

urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować 
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jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania 

techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, 

urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe 

i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby 

spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania 

równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do 

materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:  

- tej samej wytrzymałości,  

- tej samej trwałości,  

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w 

dokumentacji projektowej, 

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,  

- spełniać te same funkcje, 

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp,  

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

atesty i aprobaty techniczne.  

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i 

Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na 

inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w 

dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że 

proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich 

dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku 

dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania 

projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie 

dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót 

budowlanych objętych podpisaną umową. 

Gwarancja i rękojmia 

1) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.  

2) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy. 

Uwaga ! 
Zamawiający informuje, iż umowy z Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane 

jako najkorzystniejsze, zawarte zostaną po otrzymaniu promesy w ramach 

dofinansowania inwestycji. Zgodnie bowiem z regulaminem naboru wniosków o 

dofinansowanie, NR Edycja 2 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, Zamawiający jest zobowiązany po zakończeniu i rozstrzygnięciu 
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postępowania skutkującego wyborem Wykonawców (na realizację wszystkich części 

zamówienia) złożyć wniosek o udzielenie Promesy. Umowy z Wykonawcami mogą 

zostać zawarte dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych.  

Na podstawie umowy zawartej z Wykonawca na każdą z części, wypłata 

wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w czterech transzach, trzy transze 

każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

Inwestycji, czwarta po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

a) pierwsza transza w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, 

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy , 

c) trzecia transza w wysokości nie wyższej niż 30% wartości brutto 

przedmiotu umowy , 

d) czwarta transza w zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji 

Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

 

Zatrudnienie osób dla wszystkich części: 

 Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej 

wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia dla każdej części. 

Zatrudnienie na umowę o pracę: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy  o pracę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności: 

a) Prace ogólnobudowlane 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

c) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i ich oceny. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. 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 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną  za zgodność z oryginałem odpowiednio  przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych. 

e) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności. 
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f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

g) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 

czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej, określonej w § 3 ust. 4 

Istotnych postanowień umowy. 

h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy). 

Kara umowna zostanie naliczona za każdą osobę i każdy rozpoczęty 

miesiąc, za który Wykonawca nie udokumentuje przedmiotowego 

wymogu. Powyższa kara ma zastosowanie także w przypadku 

stwierdzenia powyższych naruszeń przez któregokolwiek z 

podwykonawców. 

 

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla 

wszystkich części: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia robót polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. prac tego samego rodzaju co 

prace stanowiące przedmiot zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 

50 % wartości zamówienia podstawowego. 

3. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział VII. Podwykonawstwo 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy 

udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców (jeśli dotyczy) w 

Formularzu oferty. Zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcami prac 

wskazanych w ofercie wymaga zgody zamawiającego. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
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Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu we wszystkich częściach 

 

1. Zgodnie z art. 7 pkt. 30) przez „wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która 

oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 

dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp; 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 

 

dla części nr 1 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej 1 robotę budowlaną z branży konstrukcyjno – 

budowlanej o kubaturze min. 2 500 m³ o wartości minimum 500 000,00 zł 

brutto; 

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie co 

najmniej po 1 osobie: 

 Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót; 

 Kierownik robót branży sanitarnej -  osoba posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

 Kierownik robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 

dla części nr 2 

c) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej 1 robotę budowlaną z branży konstrukcyjno – 

budowlanej o kubaturze min. 2 500 m³ o wartości minimum 500 000,00 zł 

brutto; 

d) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
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zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie co 

najmniej po 1 osobie: 

 Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.; 

 Kierownik robót branży sanitarnej -  osoba posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

 Kierownik robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 

dla części nr 3 

e) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej 1 robotę budowlaną z branży konstrukcyjno – 

budowlanej o kubaturze min. 2 500 m³ o wartości minimum 500 000,00 zł 

brutto; 

f) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie co 

najmniej po 1 osobie: 

 Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.; 

 Kierownik robót branży sanitarnej -  osoba posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

 Kierownik robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 

składając ofertę na wszystkie części: 

g) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej 1 robotę budowlaną z branży konstrukcyjno – 

budowlanej o kubaturze min. 2 500 m³ o wartości minimum 500 000,00 zł 
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brutto; 

h) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie co 

najmniej po 1 osobie: 

 Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.; 

 Kierownik robót branży sanitarnej -  osoba posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

 Kierownik  robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 

Przez ww. uprawnienia  budowlane zmawiający rozumie uprawnienia budowlane, 

o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 

2016r.,  poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju  z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 

lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych prze właściwy organ, zgodnie z 

ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016r. poz, 65). 

3.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca     

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 

go z nim stosunków prawnych. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

6. W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp  

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą 

wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

2. Z postępowania wyklucza się wykonawców w stosunku do których 

zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych art. 108 ust. 1. 

3. Z postępowania wyklucza się wykonawców w stosunku do których 

zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych art.7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

 

Rozdział X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  

 

1. Niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty wykonawcy składają wyłącznie 

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej lub poczty 

elektronicznej. 

2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 125 ust. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie,   o  którym   mowa   w  rozdz.  X. 2 niniejszej SWZ  składa  

każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma  potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw  wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie  warunków udziału w postępowaniu , brak 

podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres 

przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Złożenie 

oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia zawarta jest 

w formularzu oferty. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w  celu  

wykazania braku istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  

spełnienia - w  zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
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udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. X. 2  niniejszej SWZ. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 

rozdz. X. 2  niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że 

nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

7. Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. X. 2  

niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem 

platformy zakupowej lub poczty elektronicznej w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 

VIII SWZ: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały 

wykonanie należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wykaz wg wzoru 

załącznika nr 5 do SWZ) dla każdej części osobno; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru 

załącznika nr 6 do SWZ) dla każdej części osobno; 

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 7 

do SWZ). 

9. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X. 9, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą 

niekompletne, będą zawierać błędy lub budzić wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w 

walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

Rozdział XI. Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XII. Termin związania z ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 23.03.2023 roku. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania oferta określonego w SWZ, zamawiający przed upływem 

terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XIII. Sposób przygotowywania ofert 

 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z 

wymaganiami SWZ oraz ustawy. 

2. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, 

muszą być załączone: 

a) uproszczone kosztorysy ofertowe; 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale X. 1-3 SWZ (wg wzoru 

załącznika nr 3 do SWZ); 

c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy 

wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia 

warunków, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (wg wzoru 

załącznika nr 4 do SWZ) 

d) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie 

do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów 

rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do 

reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać 

będzie odrzuceniu. 

4. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

5. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

6. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem lub elektronicznym  podpisem zaufanym lub elektronicznym 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych 

środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 

lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu. 
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7. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez 

wykonawcę lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym1, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

9. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy składać poprzez platformę zakupową.  

11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 

zamieszczenie na platformie zakupowej oferty wykonawcy. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę.  

13. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być załączone 

odrębnym plikiem opisanym: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Do oferty 

należy także   dołączyć   uzasadnienie,   w   którym   wykonawca  wykaże,   

że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa   w 

rozumieniu   art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  

nieuczciwej   konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010 i 1649 ze  zm.). 

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy – 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

15. Zgodnie z art. 18 ust. 3 nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 

                                                           

1 Podpis    osobisty – zaawansowany    podpis    elektroniczny    w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr910/2014 z dnia  23 lipca  2014r.  w sprawie  
identyfikacji  elektronicznej  i usług zaufania w odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  
wewnętrznym  oraz uchylającego  dyrektywę  1999/93/WE,  weryfikowany  za  pomocą  certyfikatu 
podpisu osobistego. 
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być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie 

(oznaczenie/opisanie) przez wykonawcę dokumentów określonych jako 

zastrzeżone. 

17. Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych 

„są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej” (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp), w związku z 

czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z 

zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne. 

18. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy wykonawca będzie przedstawiał 

wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich 

wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej. 

19. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

 

 

Rozdział XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, 

odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka.  

1. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka 

lub za pomocą poczty elektronicznej : zamowienia@dabrowka.net.pl. 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w 

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w 

niniejszej SWZ. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 

IR.271.1.2.2023 

4. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich 

kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie. 

5. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Rafał Roguski 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  

e-mail: r.roguski@dabrowka.net.pl , tel. 29 642 90 02, 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Joanna Kostrzewa, 

e-mail: joanna.kostrzewa@dabrowka.net.pl , tel. 29 642 82 75.  

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
mailto:zamowienia@dabrowka.net.pl
mailto:r.roguski@dabrowka.net.pl
mailto:joanna.kostrzewa@dabrowka.net.pl
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6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

przekazywany przez wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany 

przez platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez zamawiającego 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się 

datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie 

zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty 

elektronicznej. 

8. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku 

polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 

od 1 lipca 2016 roku”. 

10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. 

Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych 

plików z danymi oraz plików XAdES. 

11. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 

zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 

12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść 

Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz 

ewentualne rabaty. 

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub 

osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 

MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

15. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny 

być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

17. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

18. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu 

KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich 

plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

19. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie 

wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania 

podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

20. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę 

możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w 

formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w 

formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

21. 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.  

22. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty. 

23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 

dokumentacji. 

24. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego 

odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy 

złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  
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25. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

26. 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. 

 

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej zamieszczonej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka, nie później niż do dnia 

22.02.2023 r. do godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.02.2023 roku o godzinie 10:30. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do 

podsumowania”. 

5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w 

postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do 

wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż 

ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 

wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert poprzez platformę 

zakupową. 

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie 

zakupowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformie zakupowej 

informacje dotyczące: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12. Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem 

Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. 

 

Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert  

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi 

kryteriami  

Lp. 
Nazwa 

kryterium 

Waga 

kryterium 

Szczegółowy opis, 

wzór 
Uwagi, objaśnienia 

1. Cena (KC) 60% 

              CN 

  KC = ---------- x 60 

              COB 

 

KC - ilość punktów przyznanych  

        wykonawcy w kryterium cena 

CN - najniższa z zaoferowana cena,  

        spośród wszystkich ofert  

        niepodlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie  

           badanej 

2. 

Gwarancja i 

rękojmia - 

(KG) 

40% 

KG =  

36 miesięcy  – 0 punktów 

48 miesięcy – 20 punktów 

60 miesięcy – 40 punktów 

W przypadku nie określenia w 

formularzu oferty okresu gwarancji, 

zamawiający do wyliczenia 

punktów przyjmie minimalny okres 

gwarancji, a wykonawca otrzyma 

liczbę punktów odpowiednią do 

tego czasu określoną w tabeli. 

 

2. W przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego 

terminu gwarancji lub zaznaczy większą liczbę terminów, zamawiający 

przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji i rękojmi 

płatności  (Kryterium nr 2). 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów, będącą sumą wartości KC i KG , według dwóch kryteriów opisanych 

powyżej.  

4. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 

100 pkt. 

5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



  
S t r o n a  | 25 

 

 

 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy 

wykorzystaniu aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

ryczałtowej ceny brutto. 

2. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym powinny być liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

dokumentacja techniczną oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki do 

niniejszej SWZ. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia.  

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

między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

6. Jeżeli w postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do 

powstania u  zamawiającego   obowiązku   podatkowego    zgodnie   z   

przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego,  wskazując  nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy  

 

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania zamawiający poinformuje 

wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu 

i terminie podpisania umowy, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 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. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 

podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia,  których  



  
S t r o n a  | 26 

 

 

 

oferta została wybrana, będą obowiązani przedstawić zamawiającemu 

umowę regulującą  współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia  publicznego. 

4. Projektowane postanowienia umowne, stanową załącznik nr 8 do SWZ. 

5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający  będzie  

mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art.  255 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. 

 

Rozdział XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

które służyć  będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania  umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane 

będzie wniesienie, w określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej 

brutto przedstawionej przez wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 

„Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie Gminy Dąbrówka 

część nr_________”; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w 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. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
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5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz zamawiającego, w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na 

pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania i bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania, czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie 

zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. Ponadto dokument musi gwarantować możliwość zgłaszania roszczeń do 

wystawcy dokumentu i obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru 

robót. 

8. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego, za należycie wykonane, 

potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót. 

9. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zamawiający pozostawi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

10. Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni od wygaśnięcia rękojmi pozostałą część 

zabezpieczenia. 

 

Rozdział XXI. Załączniki 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja projektowa z 

załącznikami). 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie  wykonawcy 

4. Oświadczenie podmiotu trzeciego  

5. Wykaz robót budowlanych 

6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

8. Projektowane postanowienia umowy 

9. Klauzula informacyjna RODO 

10. Regulamin platformy zakupowej 

11. Instrukcja platformy zakupowej 
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