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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. z 2022 r., poz.1710 z poźn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” na zadanie  pn. 

 

„Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca 

integracji społecznej w Domecku” 

 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem 

Platformy  e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: 

https://ezamowienia.gov.pl/ 

Nr postępowania: ZP.272.2.2023 

 

Zatwierdził: 

 

 

…………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

Komprachcice,     13 luty 2023 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 prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-018ce191-9aed-11ed-b4ea-f64d350121d2 

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 w/w zamówienia publicznego, 

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 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

http://www.komprachcice.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
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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. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o  

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw  
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innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  

lub państwa członkowskiego.   

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., 

poz.1710 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp poniżej progów unijnych. W sprawach, które nie 

zostały uregulowane w niniejszym SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty 

wykonawcze do ustawy.  

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 dopuszcza możliwości składania 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 przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8.      Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich.  

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

10.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

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

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

12.    Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; 

13.    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 ustawy Pzp; 
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14.  Informacja o zastosowaniu procedury z art.274 ust.1 i procedury z art. 275 pkt.1 ustawy Pzp: 

a) Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 274 ust. 1 PZP, zastosuje procedurę 

przewidzianą w tym przepisie ,, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu 

lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.” 

b)   Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)  oraz 

odpowiednie przepisy wykonawcze. 

16. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy 

17. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem 

Wykonawcy i może skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.     

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  zadanie pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca 

integracji społecznej w Domecku” 

  

2.  Szczegółowy zakres prac wchodzących w zakres realizacji  przedmiotu zamówienia obejmuje 

Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Instalacje Budowlane opracowana przez Jacka Kosidło, pracownika Urzędu Gminy w 

Komprachcicach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża 

budowlana  opracowana przez Invest Sp. z o.o., Opole, wraz z załącznikami (Załącznik nr 9 do 

SWZ). 

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

kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

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 Umowy. 

 

1.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  



Nr postępowania: ZP.272.2.2023 

Strona 6 z 27 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych 
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
CPV 45332400-7 Wymagania ogólne 
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4.   Wizja lokalna: nie dotyczy 

5.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia  

pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w zakresie 

realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

Wykonawca lub podwykonawcy zobowiązują się przez cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia, 

zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) pięciu pracowników fizycznych wykonujących roboty 

budowlane w ramach realizacji w/w zadania.  

6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. 

W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi 

do komunikowania się z wykonawcami.  

Wizja lokalna:  

Urząd Gminy w Komprachcicach, kontakt: Jacek Kosidło, tel. 77/ 403 17 19, 

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). 

 

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 

mailto:m.kurdelski@bcsbydgoszcz.pl


Nr postępowania: ZP.272.2.2023 

Strona 7 z 27 

przez Podwykonawców. 

Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projektowanych postanowieniach 

umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, 

Termin zakończenia wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

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. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:  

a) że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie : 

- co najmniej jedno zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, czyli prace dotyczących remontu obiektu użyteczności publicznej 

obejmującego wymianę pokrycia dachowego o pow. ok. 200 m2, o wartości łącznej co najmniej  

100 000,00 PLN, - potwierdzone dowodami na należyte wykonanie  

oraz 

- co najmniej jedno zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, czyli prace dotyczących remontu obiektu użyteczności publicznej 

obejmującego remont instalacji c.o. o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 PLN, - potwierdzone 

dowodami na należyte wykonanie  

 

b) że dysponuje lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego 

realizacji: 

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 

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

przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.  

oraz 

 - jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w branży sanitarnej 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 budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

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).  

 

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. 

UWAGA: 

6. Wykonawca przekłada do oferty protokół potwierdzający odbycie wizji lokalnej, potwierdzony 

przez pracownika Zamawiającego. 

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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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 ustawy Pzp, tj.: 

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. 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

3. Wykluczenie Wykonawcy w stosunku do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek  

określonych w 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 (Dz. U z 2022 r poz. 835). 

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: 
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wykaz robót wykonanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,  

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

 

wykaz osób,  zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ: 

- osobę , posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i dysponujacą przynależnością do właściwej izby 

samorządu zawodowego, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.  

oraz 

 - osobę  posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w branży sanitarnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów i dysponującą przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków 

udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć do oferty. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ 

dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą 

wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 

8.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b), 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. 

9.  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. 

10. 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. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

UWAGA: 

12. Wykonawca przekłada do oferty protokół potwierdzający odbycie wizji lokalnej, 

potwierdzony przez pracownika Zamawiającego.  

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
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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 

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. 
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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 

Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z 

wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej 

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

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 

Pan Jacek Kosidło 

tel. 77 4031719, 

e-mail: j.kosidlo@komprachcice.pl 
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4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 

postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-167a6818-a928-11ed-9236-

36fed59ea7dd 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-167a6818-a928-11ed-9236-36fed59ea7dd  

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na 

temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych. 

9. Dokumenty elektroniczne1, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. 

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały 

bezpośredniego zastosowania. 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty 2, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w 

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 

11. 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 oraz z 2021 r. 

                                                 
1 Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania 
i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ  
2 Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób 
sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ/opisu potrzeb i wymagań. 
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poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 

komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem 

„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie 

załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które 

są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym3 lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju 

podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 

wszytym podpisem (typ wewnętrzny) – obligatoryjnie oferta winna być podpisana podpisem 

wewnętrznym.  

13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-

Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących 

treści dokumentów zamówienia  wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-

Zamówienia. 

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia. 

17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 

internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za 

                                                 
3 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 
 
4 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 

https://ezamowienia.gov.pl/
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pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@komprachcice.pl. (nie dotyczy składania 

ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

 

 Opis sposobu przygotowania i składania oferty 

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. 

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta 

i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera  użytkownika, 

uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera 

użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.  

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz 

ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „wykonawca dodaje pozostałe pliki 

stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą5. 

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym  lub podpisem osobistym  w formacie PAdES typ wewnętrzny. 

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z 

ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym6 lub 

podpisem osobistym7, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, 

                                                 
5 Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, ich forma, sposób sporządzania i przekazywania 
zostały określone przez Zamawiającego w SWZ. 
 
6 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 
7 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 
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wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje 

się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego 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 zaufanym8 lub podpisem osobistym9. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). 

EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 

to 250 MB 

12. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu  teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie  ofert  nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

13. W sytuacji, o której mowa w pkt 12 zamawiający zamieści na platformie e-Zamówienia informacje o 

zmianie terminu otwarcia ofert. 

14. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

przekazania na Platformie e-Zamowienia. 

 

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 

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. 

                                                 
8 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 

unijne. 
9 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 
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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. 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:  

- Wypełniony „Formularz ofertowy” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-

Zamówienia oraz załącznik nr 1 do SWZ – dane uzupełniające formularz ofertowy. 

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; 

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

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

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

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

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

6. 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. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub 

oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

powinien być czytelny. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Poświadczenia zgodności z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio 

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

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

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego lub podpisu osobistego. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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.  

19. 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. 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 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%. 

3. 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. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. 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, 
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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 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty  należy złożyć  na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia   02.03.2023 r.   do godz. 9:00 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   02.03.2023 r.    o godz. 11:00 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia  informację 

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni  na Platformie e-Zamówienia informacje o:  

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5.  Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi opisane w Rozdziale XII  pkt 2 

ppkt 5 SWZ. 

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

7.  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek  

z wymogów określonych powyżej. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania  ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Termin związania ofertą kończy się   31.03.2023 r. 

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

ofertą,  o którym mowa w pkt 1 zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

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

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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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 % - 60 punktów 

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 60,00 punktów.  

Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:  

                         C min 

        Pi ( C ) = Ci                  x 60, gdzie: 

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” 

60,00    -  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 % - 40 punktów 

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

przecinku ilość punktów wynikającą z punktacji: 

do 36 miesięcy – 0 pkt 

37 – 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: 
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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. 

2. Na trzy dni przed wskazaniem terminu podpisania umowy Wykonawca dostarcza 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy na zakres całego zadania sporządzony wg. przedmiarów 

stanowiących załącznik do dokumentacji. 

3. 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. 

4. 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. 

5. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem 

umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie. 

6. 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:   

„Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku” 
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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 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. 
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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 i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

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

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019.poz. 2019), przysługują środki 

ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej 

ustawy (art. 506 – 576). 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

obowiązany na podstawie Pzp;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający 

był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię 

tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

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

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

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

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 

sposób inny niż określony w lit. (a).  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

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

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
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przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. 

zm.) jest równoważne z jej wniesieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-

Zamówienia oraz załącznik nr 1 do SWZ – dane uzupełniające formularz ofertowy 

 

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  
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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 robót 

Załącznik nr 7  Wykaz osób 

Załącznik nr 8 Wzór umowy 

Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wykonany przez Pana Jacka 

Kosidło, UG Komprachcice;  

STWIORB instalacje sanitarne opracowana przez Pana Jacka Kosidło, UG 

Komprachcice; 

STWiORB roboty budowlane opracowana przez Invest Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 

54/4, 45-063 Opole Irmina Sośniak-Żak 

Inwentaryzacja obiektu opracowana przez Jacka Radoszewskiego,  

ul. Koszyka28/32, 45-720 Opole; 

Przedmiar wykonany przez: Invest Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 54/4, 45-063 Opole 

Irmina Sośniak-Żak. 
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