
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Urząd Gminy w Komprachcicach 

ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” na USŁUGĘ pn. 

 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 w Komprachcicach 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

i udostępnionego również na miniPortalu, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Nr postępowania: ZP.272.4.2022 

Zatwierdził: 

 

…………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 

Komprachcice,    kwiecień 2022 r. 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Urząd Gminy W Komprachcicach 

ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

Tel.: +48 77 403 17 00, +48 77 403 17 01, +48 77 403 17 02 

NIP: 9910471296; REGON: 531413082 

Adres e-mail: ug@komprachcice.pl 

Adres skrzynki ePUAP to: /6300muywi2/skrytka 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.komprachcice.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem:  

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html. 

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

Godziny pracy: 

w poniedziałek w godz. 8:00– 17:00 

od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30 

w piątek w godz. 7:30 – 14:30. 

II.  INFOMARMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Komprachcicach  

ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, NIP: 9910471296; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: ug@komprachcice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i o art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 
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III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 

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 – zwanego dalej „rozporządzeniem MR”. 

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach.  

Przedmiotowy budynek to niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek przykryty dachem 

płaskim. W budynku zlokalizowano część garażową z trzema stanowiskami wraz z zapleczem. 

W obiekcie zaprojektowano również część socjalno-biurową, w której skład wchodzą m. in. 

biuro OSP, świetlica z kantyną, szatnie z umywalniami, toalety, pomieszczenie gospodarcze 

oraz wydzielona kotłownia z dostępem zewnętrznym. Kubatura obiektu 2379,73 m3; powierzchnia 

użytkowa 431,79 m2; wysokość 5,80 m; długość x szerokość (lub średnica) 30,82 m x 19.91 m; liczba 

kondygnacji 1. W ramach przedmiotu zamówienia przewidziana jest infrastruktura towarzysząca 

(podjazd i nawierzchnia z kostki betonowej). 

Minimalny okres gwarancji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi: 36 miesiące. 

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:  

- dokumentacja techniczna, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

- przedmiary robót. 

 

Rozwiązania równoważne 

1.) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub jakichkolwiek 

innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego 
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typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w 

żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 

2.) Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 

odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej.  

3.) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 

 

Wykonawca winien posiadać możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane 

kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich 

elementów przewidzianych w zamówieniu wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

 

3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000-7 - roboty budowlane, 

45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków, 

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   

45111200 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111100-9 – Roboty rozbiórkowe 

45262300-4 – Betonowanie 

45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 

45262310 – Zbrojenie 

45442200-9 - Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych 

45260000-7 – Roboty hydroizolacyjne 

45421100-5 – Montaż stolarki 

45260000 – Wykonanie pokryć dachowych  

45410000-4 – Tynkowanie 

45262500-6 – Roboty murarskie 

45410000- Tynkowanie 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45450000-6 - Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 – Układanie płytek na podłogach i na ścianach  
45431000-7 – Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych  
45262000-1 – Hydroizolacja pomieszczeń mokrych  
45332000-3 - Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej  
45332000-3 - Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  
45332000-3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa  
45332000-3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania  
45333000-0 -  Wewnętrzna instalacja gazowa  
45331210-1 - Instalacja wentylacji mechanicznej  
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45310000-3 –  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45333000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
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45315000-8 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne E156-1(badania) 

45314000-1 – Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314300-4 – Kładzenie kabli 

45314310-7 – Instalowanie okablowania komputerowego 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 

Dokonanie podziału zamówienia na części nie jest właściwe, ze względu na charakter i rodzaj 

zamówienia. Należy także wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana 

w ustawie, wobec czego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – Zamawiający stosuje w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 379 §2: „świadczenie jest podzielne, jeżeli może 

być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze 

należy uznać, iż świadczenie nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu, a 

to oznacza, iż należy je traktować jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na 

części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw.  Ewentualna próba dalszego podziału zamówienia na części 

mogłaby grozić ograniczeniem konkurencyjności – poprzez nadmierne „rozdrobnienie” przedmiotu 

zamówienia i niechęć Wykonawców do złożenia oferty na zbyt mały wówczas zakres zamówienia. 

Udział Wykonawcy w takim postępowaniu skutkowałby zaoferowaniem zawyżonych cen na niewielki 

zakres zamówienia.  

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

7.  Wizja lokalna:  

7.1.  Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 

Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił 

potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.  

7.2. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji 

lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p.    

7.3.  W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi 

do komunikowania się z wykonawcami.  

Wizja lokalna: 

Urząd Gminy w Komprachcicach, kontakt: Rafał Lauterbach, tel. 77/ 403 17 10, 

e-mail: ug@komprachcice. pl,  

Wymaganie odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty lub tylko wskazanie możliwości jej odbycia 

regulują przepisy dotyczące SWZ (art. 134 ust. 2 pkt 9 i art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy Pzp) i opisu 

potrzeb i wymagań (art. 156 ust. 2, art. 174 ust. 1, art. 282 nowej ustawy Pzp). 

mailto:m.kurdelski@bcsbydgoszcz.pl


Nr postępowania: ZP.272.4.2022 

Strona 7 z 26 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w zakresie 

realizacji zamówienia:  

8.1. Stosownie do treści art.95 ust.1 ustawy Pzp  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, min. 30 osób wykonujących prace 

objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w szczególności: 

robót ogólnobudowlanych, robot instalacyjno-elektronicznych, robot branży konstrukcyjno-budowlanej 

oraz brany sanitarnej objętej przedmiotem zamówienia.  

Wymogi dotyczące zatrudnienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 

do SWZ 

8.2. Termin i okres zatrudnienia: 

a) zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 8.1. a nastąpi nie później niż w 

dacie rozpoczęcia realizacji czynności związanych z realizacja przedmiotu zamówienia i powinno 

trwać nie krócej niż do końca upływu terminu ich realizacji;  

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, 

o których mowa w pkt 8.2.b  lub przez pracodawcę, przed zakończeniem okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na podstawie stosunku pracy, inne 

osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu, jeżeli takie były wymagane, i 

będą mogły wykonywać powierzone czynności. 

8.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w pkt 8.1. 

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 pkt 8.1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, o których mowa w pkt 8.1; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.4  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności o których 

mowa w pkt 8.1. 

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedstawi zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

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

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

d) deklarację zgłoszenia do ZUS. 

8.5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań: 

a) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) z powodu zwłoki w dostarczeniu przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

c) odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia braku wymaganego zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa w pkt 8.1. 

8.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy 

V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

Podwykonawców. 

4.  Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania 

Podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość usług 

świadczonych przez Podwykonawców. 

Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, 

Termin zakończenia wykonania zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.1.) Wykonawca wykaże, że posiada polisę OC obowiązującą na czas realizacji przedsięwzięcia, na 

kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. Wykonawca przedłoży na wezwanie dokument potwierdzający 

zaistniały fakt.  

3.2.) Wykonawca wskaże, że posiada zdolność kredytową, wskaże posiadanie środków finansowych  

lub zdolności kredytowej na realizację zamówienia w kwocie nie mniejszej niż  3 mln zł. Wykonawca 

przedłoży na wezwanie dokument potwierdzający zaistniały fakt.  

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1.) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie, oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo : 

4.1. 1.)- co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem  wykonanie robót  

polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni 

uzytkowej co najmniej 600 m2, kubaturze co najmniej 3 000 m3 i wartości co najmniej 3 mln zł brutto 

każda robota oddzielnie;  

4.1.2.) – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót instalacyjno-

elektrycznych na budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 100.000 zł brutto; 

4.1.3.) – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót instalacji sanitarnych na 

budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 550.000 zł brutto. 

 

Powyższy wymóg może być wykonany w ramach jednego zadania inwestycyjnego (jednej 

umowy). 

 

4.2.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 

4.2.1.) - jedną osobę (Kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im 
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równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i 

dysponujacą przynaleznością do właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji, 

jako kierownik budowy w co najmniej dwóch robotach, których przedmiotem były roboty budowlane 

wielobranżowe o wartości 3.000.000,00 zł brutto, każde zadanie odrębnie, realizowane nieprzerwanie 

przez min 6 miesięcy; 

4.2.2.)  - jedną osobę (Kierownika robót branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i dysponujacą 

przynaleznością do właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w 

okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji, jako kierownik robót 

branży elektrycznej na co najmniej jednej robocie/budowie, których przedmiotem były roboty branży 

elektrycznej o wartości 100.000,00 zł brutto, realizowane nieprzerwanie przez min 6 miesięcy; 

4.2.3.) - jedną osobę (Kierownika robót branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i dysponującą przynależnością do 

właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia 

do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed 

terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji, jako kierownik robót branży sanitarnej,  na co 

najmniej jednej robocie/budowie, których przedmiotem były roboty branży sanitarnej o wartości 

550.000,00 zł brutto, realizowane nieprzerwanie przez min 6 miesięcy; 

 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem 

państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności 

w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).  
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3.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach 

zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał 

doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie 

wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia 

się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie 

zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy 

konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę 

faktur. 

5.  Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

2)  w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp, tj.: 

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

b)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c)  który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
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odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

IX.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona w danej części postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

ich złożenia. 

2.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 

zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp; 

c) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

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

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

2) Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu: 

Wykonawca wykaże, że posiada polisę OC obowiązującą na czas realizacji przedsięwzięcia, na 

kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. Wykonawca przedłoży na wezwanie dokument potwierdzający 

zaistniały fakt.  

Wykonawca wskaże, że posiada zdolność kredytową, wskaże posiadanie środków finansowych  

lub zdolności kredytowej na realizację zamówienia w kwocie nie mniejszej niż  3 mln zł. 

Wykonawca przedłoży na wezwanie dokument potwierdzający zaistniały fakt.  
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Wykaz robót wykonanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,  

Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa  

w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4.1.1 – 4.1.3) SWZ.  

Wykaz osób zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, treść zawarta w wykazie musi 

potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4.2.1 – 4.2.3) SWZ.  

Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu min. 30 osób – zał. 10 do SWZ. 

 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto 

jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury.  

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. Postanowienia pkt 6 odnoszący się do wymaganych terminów ważności dokumentów 

stosuje się. 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 

 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które  

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 
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X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

4.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. 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. 

7.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
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oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny 

dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) należy załączyć do oferty. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie  

z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty. 

3. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, wymagania te muszą być 

spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać 

osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne  

z treścią Załącznika nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że 

każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje 

brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani wypełnić w Formularzu oferty lub dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI, WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT, 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

 Pan Rafał Lauterbach  

tel. 77/ 403 17 10 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal – dostępnego na 

stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako 

Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

2. Złożenie oferty 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3) Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej  

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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polecenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ,  

z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

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

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej  

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

lub postępowania (BZP, nr referencyjny lub ID postępowania z miniPortalu). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zamowienia@komprachcice.pl 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 ppkt 

2) adres e-mail.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu MR. 

 

4. Wyjaśnienia treści SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, termin 

składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej 

liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub 

oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę 

dla danej części zamówienia. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Na ofertę składają się:  

 Formularz Ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ, wraz z kosztorysem 

ofertowym . 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień 

składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginał em składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest 

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie 

których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji; 
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3) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub 

dokumenty podpisuje pełnomocnik; 

4)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ, zgodne  

w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ,  (jeżeli dotyczy); 

5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 8 SWZ, aktualne na dzień składania 

ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodne 

w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ,  (jeżeli dotyczy). 

4.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej  

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub 

oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego. 

7. Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe 

odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone 

za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub 

oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

12. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania 

tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wraz z pełnomocnictwem należy 

złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego 

dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika 

uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 
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13. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż 

pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo 

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

14. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, składane są w oryginale  

w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. Poświadczenia zgodności z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub 

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego lub podpisu osobistego. 

17. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których 

jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

19. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze 

zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

21. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. W Formularzu oferty należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na 

potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których 

suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia dla danej 
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części zamówienia. Cena ofertowa stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych za poszczególne 

produkty i podanych ilości tych produktów. 

2. Cena ofertowa powinna być obliczona w formie „Kosztorys ofertowy” stanowiącej na podstawie 

Przedmiarów prac stanowiących Załączniki do SWZ, opisu przedmiotu zamówienia, 

Projektowanych postanowień umowy, zalecanej wizji lokalnej. Wykonawca musi wycenić 

wszystkie pozycje wyszczególnione w Przedmiarze prac jak również inne prace i koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 2 należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej 

ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto 

oraz wartości prac netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysie ofertowym.  

4. Wyliczone w Kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów 

prac Wykonawca powinien zsumować do pozycji „Wartość netto”, dodać podatek VAT  

i obliczyć cenę brutto w pozycji „Wartość brutto”. Obliczoną w ten sposób cenę oferty (wartość 

brutto) oraz wartość podatku VAT i cenę netto danej części postępowania należy przenieść do 

Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi postanowieniami 

umowy. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i wynosi 23%. 

6. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego  i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że 

wybór jego oferty będzie prowadził 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 VAT oraz wskazując stawkę 

podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie 

9. Z zastrzeżeniem postanowień umowy, stanowiącej załącznik do SWZ, cena podana przez 

wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1.  Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

2. Termin składania ofert: 25.04.2022 r., do godz. 10:00.  

3. Termin otwarcia ofert: 25.04.2022 r., godzina 13:00. 

4. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi opisane w Rozdziale XII  

pkt 2 ppkt 5 SWZ. 

5.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek  

z wymogów określonych powyżej. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 27.05.2022 (30 dni) r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVIII.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: 

1. Cena brutto za realizację  - waga kryterium 60 % 

Cena podana w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, obejmującą kompletne wykonanie przedmiotu 

zamówienia, skalkulowaną w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia. Musi zawierać wszelkie wydatki 

oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz  koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a 

których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówieni i 

uzyskania założonego efektu końcowego zadania.  

Cena za realizację ( C ) oferta z najniższą Ceną za realizację ( C ) otrzymuje 40,00 punktów.  

Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:  

 gdzie: 
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Pi(C)     -  ilość punktów jakie otrzyma oferta   ”i”   za kryterium  ”Cena za realizację”,  

 z zaokrągleniem  ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w 
księgowości 

     C min   -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert 

     Ci  -  cena oferty ”i” 

40,00    -  maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”Cena za realizację”. 

Ilość należnych Wykonawcy punktów liczona jest do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem 
zgodnie    z zasadami przyjętymi w rachunkowości.  

2.  Warunki gwarancji i rękojmi (G) - waga kryterium 40 % 

W przypadku kryterium „Warunki gwarancji i rękojmi” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z punktacji: 

do 35 miesięcy – 0 pkt 

36 – 49 miesięcy  - 20 pkt 

50 - 59 miesięcy – 30 pkt 

60 miesięcy i więcej – 40 pkt 

 

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 

łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą 

liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym poniżej:  

Ocena  oferty Si = C + G     gdzie: 

Si – suma  punktów jakie otrzyma oferta   ”i”   za wszystkie kryteria oceny ofert  z zaokrągleniem  

ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości 

C     -  ilość punktów jakie otrzyma oferta   ”i”   za kryterium Cena za realizację  z zaokrągleniem  

ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości, 

G – ilość punktów jakie uzyskała oferta ,,i” za kryterium Warunki gwarancji i rękojmi  

zaokrągleniem  ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w 

księgowości 

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem 

umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w przedmiotowym postępowaniu. 

Wykonawca, najpóźniej przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w  

ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, na konto: 

BS BR w Opolu 35 8898 0003 2000 0000 0752 0019 z dopiskiem: 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3)  gwarancjach bankowych,  

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 

110). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 450  

ust. 2 ustawy Pzp. 

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty  

wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli dotyczy.  

4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w 

pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia. 

6.  Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i 

poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W 
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przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia w 

języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach 

określonych w SWZ i umowie.  

8.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

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

dotychczasowego zabezpieczenia. 

10.  Wypłata, o której mowa w pkt. 9., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 

455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach  

i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone  

w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

2) Odwołanie. 

3) Skarga do sądu. 

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 

ustawy Pzp. 

XXIII.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 Wykaz usług 

Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Załącznik nr 8 Informacje z miniPortalu: 

- link do postępowania, 

- ID postępowania 

Załącznik nr 9 Wykaz osób 

Załącznik nr 10 Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu 
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