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Rozdział I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18,
42-235 Lelów,
NIP 9492172992
REGON 151398089
tel. +48/34 355-01-21,
faks +48/34 355-00-49, e mail: wojt@lelow.pl
adres strony internetowej: www.biplelow.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
https://www.biplelow.pl/kategorie/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_r
Na tej stronie udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp.
2.1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2.2. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji. Do
negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.3. Negocjacje treści ofert:


nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;



będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert;



negocjacje prowadzone będą w celu ulepszenia treści ofert.

2.4. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach kryterium
oceny ofert.
2.5. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający
poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:


których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łącznej punktacji;



których oferty zostały odrzucone;



którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Ustawy –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.6. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia treści ofert.
2.7. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest
udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
2.8. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie
uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
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2.9. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język
one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

lub języki,

w jakich muszą

2.10.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
2.11.
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
2.12.
Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji.
2.13.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
2.14.

Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.

2.15.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 227-238 Ustawy.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy w/w ustawy.
3.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY
SWÓJ POTENCJAŁ.
Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego,
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
 spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
 złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Potencjał podmiotu trzeciego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci,
na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 4
ustawy Pzp.
Podwykonawstwo.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP
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https://epuap.gov.pl/wps/portal zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego
w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z
Platformy dostępne są pod niniejszym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
5.

WIZJA LOKALNA.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego.
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter robót
budowlanych. Podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne czynności w ramach zamówienia, co mogłoby poważnie
zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikających
z udzielonej gwarancji - brak uzasadnienia dla podziału zamówienia na części. Zamówienie stanowi
spójną technicznie i technologicznie całość, objęte jest jedną dokumentacją projektową.
7. OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
8. KATALOGI ELEKTRONICZNE.
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
9. UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
10. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1
ustawy Pzp.
11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP.
11.1.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy
Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zakresu, który obejmuje:
roboty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektroenergetyczne, roboty
telekomunikacyjne.
11.2.
Zamówienia zostaną ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad
i czynników cenotwórczych:
 dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen
wskazanych w szczegółowej wycenie z zamówienia podstawowego;
 roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót
przedłożonej przez Wykonawcę, należy wycenić metodą kalkulacji szczegółowej, sporządzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz
z zastosowaniem najniższych stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w
którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud
przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną
doliczone narzuty.
12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą
i Zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie
faktura VAT sporządzona w oparciu o protokół odbioru podpisany przez obie strony.
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13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
wówczas wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty (art. 261 ustawy Pzp).
14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek
wskazanych w art. 255 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcom, 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,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU
POSTĘPOWANIA.
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się
w załączniku nr 7 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed
takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
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informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod
treścią zawierającą dane osoby trzeciej
załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.
9) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania
lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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Rozdział II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Zamówienie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz
wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektów” obejmuje wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem
robót budowlanych w pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii
i pozwoleń.
Zakres zamówienia:
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz
informacji,
• opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w skład którego wchodzi Projekt Techniczny o
szczegółowości na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej
(zawierający PZT w pliku dwg lub dxf),
• opracowanie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Przedmiaru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.
• uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, opinii oraz badań w zakresie architektonicznym,
konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbędnych do wykonania
zamierzenia inwestycyjnego, jeśli są wymagane
• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane przepisami prawa
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Inwestorem
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem
• opracowanie kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego
• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych
• pełnienie nadzoru autorskiego
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres
robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
• dokumentacja musi w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności
technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz
oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być
wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy.
W ramach niniejszego zadania należy uwzględnić budowę budynku Przedszkola Gminnego dla min 4
oddziałów przedszkolnych i jednego oddziału integracyjnego oraz pomieszczeń dla personelu z
wydzielonymi między innymi następującymi pomieszczeniami:
PARTER:
0.1 WIATROŁAP 7,00 m2
0.2 KORYTARZ 182,20 m2
0.3 SZATNIA 52,30 m2
0.4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 4,55 m2
0.5 SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.6 ŁAZIENKA DO SALI 1 12,10 m2
0.7 MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m2
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0.8 SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.9 ŁAZIENKA DO SALI 2 12,10 m2
0.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m2
0.11 SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.12 ŁAZIENKA DO SALI 3 12,10 m2
0.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m2
0.14 SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.15 ŁAZIENKA DO SALI 4 12,10 m2
0.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m2
0.17 ODDZIAŁ INTEGRACYJY 71,40 m2
0.18 SZATNIA ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 17,40 m2
0.19 ŁAZIENKA 9,60 m2
0.20 JADALNIA 82,50 m2
0.21 ZMYWALNIA 5,20 m2
0.22 KUCHNIA 15,60 m2
0.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m2
0.23B GABINET LOGOPEDY 20,00 m2
0.24 SALA DO WYSTĘPÓW/GIMNASTYCZNA 108,00 m2
0.25 SEKRETARIAT 14,00 m2
0.26 POKÓJ DYREKTORA 10,30 m2
0.27 POM. SOCJALNE 10,30 m2
0.28 SZATNIA 10,30 m2
0.29 ŁAZIENKA 8,30 m2
0.30 ŁAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m2
0.31 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m2
0.32 POM. GOSPODARCZE 7,45 m2
0.33 MAGAZYNEK 10,66 m2
RAZEM 1039,00 m2
Zakres zamówienia w ramach zagospodarowania terenu:
• budowę ciągów pieszych oraz drogowych, w tym drogę manewrową, pożarową, dojazdy, wjazdy,
parkingi z wydzielonymi miejscami postojowymi (ok. 12) w tym również dwa dla osób
niepełnosprawnych oraz place, chodniki, dojścia.
• zagospodarowanie terenów zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie
drzew oraz krzewów;
• budowę zewnętrznego tarasu wraz zadaszeniem
• budowę zewnętrznego placu zabaw;
• budowę wiaty śmietnikowej;
• dostawę i montaż obiektów małej architektury w tym między innymi: ławek, stojaków na rowery, koszy
na śmieci itp.
Ponadto w ramach zakresu zamówienia należy uwzględnić:
• budowę przyłączy:
◦ energetycznego
◦ teletechnicznego
◦ kanalizacji sanitarnej
◦ wodociągowego
• budowę wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji:
◦ elektroenergetycznej
◦ teletechnicznej
◦ sanitarnej
◦ wodociągowej
◦ centralnego ogrzewania (niskotemperaturowego podłogówka)
◦ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
◦ klimatyzacji
◦ słaboprądowych w tym okablowania i osprzętu do monitoringu, alarmu, Internetu, telefonów,
wideo-domofonów przy wejściu do obiektu połączonego z salami dydaktycznymi, instalacji
przeciwpożarowej oraz nagłośnienia w salach zajęciowych.
• dostawę i montaż wyposażenia szatni w niezbędne szafki i ławki z uwzględnieniem wymaganej liczby
osób - meble, wyposażenie i siedziska wkomponowane w pomieszczeniach;
• dostawę i montaż wyposażenia związanego z poszczególnymi instalacjami, takimi jak kompletna
armatura, kuchnia, itp. z uwzględnieniem liczby użytkowników i obowiązujących przepisów (w tym np.
pełne wyposażenie toalet oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń technicznych i
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socjalnych) i inne niezbędne umeblowanie takie jak szafki lub blaty pod umywalki i zlewozmywaki ;
• dostawę i montaż wyposażenia kotłowni/maszynowni;
• montaż pozostałej niezbędnej armatury;
Dopuszcza się zmianę rozwiązań konstrukcyjnych budynku w zakresie posadowienia, elementów
nośnych konstrukcji oraz ścian osłonowych w przypadku zmiany technologii na szkieletową. Wyłącza
się możliwość zmiany konstrukcji dachu skośnego z drewna klejonego nad salą do występów.
Wszystkie technologie muszą zapewnić założone przez Zamawiającego w PFU standardy jakościowe
wykończenia i użytkowania. Dopuszcza się możliwość elewacji budynku wykonać z styropianu lub/i
wełny mineralnej (wymagania ppoż). Jako wykończenie przewiduje się tynk z tynku strukturalnego,
cienkowarstwowego, który wyglądem przypomina tradycyjny tynk cementowo-wapienny oraz
drewnopodobne panele w różnych odcieniach drewna. Na całej elewacji, zgodnie z koncepcją
architektoniczną przewiduje się montaż kolorowych pionowych lameli z alucobondu.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno użytkowy (Załącznik nr
8) Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie
internetowej postępowania i zamawiającego: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i www.biplelow.pl.
1.2. Jeżeli Program funkcjonalno użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów,
norm lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów, norm lub urządzeń równoważnych.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia
oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem
w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą
techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania obiektu
budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria próbna.
1.4. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
1.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i
sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę
geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót budowlanych
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401 z późn. zm.);
1.7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić
teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń
(względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji).
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3) Wspólny Słownik Zamówień - CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty Budowlane;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie przedszkolnych obiektów budowlanych
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45262210-6 Fundamentowanie
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111000-8 Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45262500-6 Roboty Murarskie;
45410000-4 Tynki Zwykłe Wewnętrzne i Zewnętrzne;
45311000-0 Roboty w Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych;
45332300-6 Instalacja kanalizacyjna;
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby;
45113000-2 Roboty na placu budowy;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych;
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;
44211000-2 - Budynki z gotowych elementów
44212320-8 - Konstrukcje różne
4) Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.
4.1.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.
4.2.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez 60 miesięcy. Okres gwarancji
liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
4.3.
Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie
równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
4.4.
W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosić będzie Wykonawca.
5)
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
5.1. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze
zmianami).
5.3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu
o wymagania Zamawiającego zawarte programie funkcjonalno-użytkowym. Załącznik nr 8
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5.4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z
zastosowaniem reguł matematycznych. Wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł
zaokrąglania. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą
cyfr po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z matematycznymi regułami zaokrąglania.
5.5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
5.6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
a)
poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
5.7. Wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków
Wykonawcy wynikających z Umowy, a w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych
do dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień,
opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu,
wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia
odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty
związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania
wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających
wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty
związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także
uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej
wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury
(istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno
zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego. Metody i podstawy wyliczenia ceny ryczałtowej: Cena winna
zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu i środków transportu
technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych jednostką przedmiarową oraz koszty
pośrednie i zysk. Wyliczona wartość jednostkowa winna uwzględniać również wszystkie koszty
związane z realizacją robót łącznie z czynnościami towarzyszącymi, wymienionymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz części niniejszego rozdziału SWZ tj.:
a. koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy,
b. koszty nadzoru władających terenem, użytkowników urządzeń podziemnych
i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych,
c. koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem
robót,
d. koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i formie elektronicznej
(na nośniku CD lub DVD w rozdzielczości min. 400dpi),
e. koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów częściowych
i odbioru końcowego robót,
f. inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.
2.1. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub jakichkolwiek
innych wyrobów produktów lub norm służą określeniu pożądanego standardu wykonania
i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji
technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako
Strona 12 z 29

PIR.271.7.2022

propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich
stosowania.
2.2. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych
odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji PFU.
2.3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów/ materiałów równoważnych
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
2.4. 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).
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ
OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY.
3.1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r., poz. 1320 ze zm.).
3.2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności polegające na:
a) wykonaniu prac ziemnych;
b) wykonaniu podbudowy,
c) wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
d) wykonaniu nawierzchni brukowej;
e) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych;
f)

robotach wykończeniowych;

g) wykonywaniu prac elektrycznych;
h) wykonywaniu prac instalacyjnych sanitarnych.

3.3. 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 realizujących przedmiot zamówienia.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących przedmiot
zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne lub podwykonawcy o zatrudnieniu
osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją
zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od
Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę (zawierających imię
i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres obowiązywania umowy o pracę, stanowisko pracy
wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do pracownika).
3.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.
3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT
2 USTAWY PZP.
Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust
1. ustawy Pzp.
4.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
5.1.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia
zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją
zamówienia,
nie żąda
złożenia przedmiotowych środków dowodowych, etykiet.
nie dotyczy
5.

5.2.
Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.3.
Przepisu pkt. 5.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia ustala się do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Za datę realizacji zamówienia uważa się dzień zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności
odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie
gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych może nastąpić po całkowitym zakończeniu robót
budowlanych i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Realizacja zamówienia,
w rozumieniu zapisu powyższego, nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia roszczeń
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (np. niezupełnej
realizacji zamówienia) jak też wynikających ze stwierdzenia jego ewentualnych wad.
7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1 ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
7.2 UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB
ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

7.3 SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
7.4 ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
7.4.1 doświadczenie wykonawcy:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej:
1 robotę budowlaną
 polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności
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publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019
poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 4 000
000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych);
oraz
b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej:
1 usługę
 polegającą na zaprojektowaniu budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem
terenu;

Uwaga.
Warunek wiedzy i doświadczenia a) i b) należy wykazać łącznie a)+b).
lub*
W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje
się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia zaprojektował i
wybudował jeden budynek użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019
poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 4 000 000,00 zł
brutto (słownie: cztery miliony złotych).
*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót
budowlanych + usługa albo w formie roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj”.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu
oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) architektem - 1 osobą posiadającą uprawnienia architektoniczne w odniesieniu do architektury
obiektu bez ograniczeń, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert
zaprojektowała minimum 1 budynek użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż
1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem terenu.
b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń;
c) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez
ograniczeń, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała
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minimum 1 instalacje elektryczną w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
d) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń która w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert zaprojektowała minimum 1 instalację wentylacji mechanicznej w raz
z odzyskiem ciepła w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż
1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– Dz.U. 2019 poz. 1065),
e) kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
f) kierownikiem robót - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) kierownikiem robót - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA.
8.1 Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 ustawy Pzp
oraz określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Art. 7 (Dz. U.
z 2022 poz. 835)
8.2 Zamawiający, stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcę:
Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
8.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i5 lub art. 109 ust. 1
pkt 2-5 i 7-10 jeżeli przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, rzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
8.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 110
ust. 2 ustawy Pzp.
9.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.

9.1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
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1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z
art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający
dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji
elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas
jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9.2 SWZ. Oświadczenie należy
złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenia składają odrębnie:
-

-

wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci (udostępniający zasoby), na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust.
1 pkt 2–5 i 7-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:










naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym;
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu,
w szczególności:
zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
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Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli
uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
4) Do oferty wykonawca załącza również:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo:
 gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty
i podpisania umowy.
 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
c)
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7.4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 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.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie
z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
d)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
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Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia
warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie.
f)

przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające kryteria oceny ofert.
Zamawiający nie wymaga złożenia

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie.
9.2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE - PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1.

potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp,
wg. załącznika nr 5
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie określono wymogu przedłożenia
dokumentów w tym zakresie.
9.2.2.
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry
technicznej):
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1) wykazu robót budowlanych (zał. 3a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu usług (zał. 3b) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) wykazu osób, (zał. 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca
składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczy
robót budowlanych dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
10.1.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
do dnia
23 czerwca 2022 r. do godz. 10:00
Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia
Lelów nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006, z adnotacją:
Wadium nr sprawy: PIR.271.7.2022

2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) 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.
10.2.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki
pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkk.10.1 ppkt.1 SWZ do terminu
składania ofert.
10.3.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10.4.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie
skutkuje odrzuceniem Wykonawcy z postępowania.
10.5.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10.6.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10.7.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10.8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów
lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt
3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
10.9.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10.10.
Zapisy gwarancji wadialnej powinny uwzględniać możliwość wystąpienia do gwaranta
z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 10.8, drogą e-mail
(na podany w gwarancji adres e-mail gwaranta) lub formie papierowej na podany adres
korespondencyjny, z ty że zapisy gwarancji wadium muszą uwzględniać dodatkowy czas
trzech dni na przesłanie wniosku o zatrzymanie wadium.
10.11.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np.
konsorcja, spółki cywilne) dokument wadialny składany był wspólnie, tzn. by w dokumencie
wadialnym wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia
publicznego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji wadialnej wystawionej
wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli dokument wadialny wystawiony został po zawiązaniu konsorcjum, spółki
cywilnej.
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
11.1.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod rygorem
nieważności za pośrednictwem Platformy miniPortal, ePUAP dostępnej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal
11.2.
Korzystanie z w/w Platformy jest bezpłatne.
11.3.
Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.4.
Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale II pkt 9.1 SWZ.
11.5.
Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę
w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
11.6.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.7.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty
musi odpowiadać treści SWZ.
11.8.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być
podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
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Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby
uprawnione.
11.9.
Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
11.10.
Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
stworzył folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego
folderu Wykonawca zrobi folder „zip” (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
11.11.
Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty;
11.12.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem Platformy, Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu;
11.13.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać
złożonej oferty.
11.14.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie. Zamawiający zaleca Wykonawcom wcześniejsze przystąpienie do złożenia oferty,
gdyż na czas przesłania oferty wpływ mogą mieć czynniki, na które Zamawiający i Wykonawca
mogą nie mieć wpływu tj. m.in. parametry techniczne sprzętu komputerowego z którego będzie
przesyłana oferta, prędkość połączenia internetowego Wykonawcy lub inne problemy techniczne.
11.15.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę
ich utajnienia.
11.16.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
11.17.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Regulaminem korzystania z systemu miniPortal oraz „Instrukcją użytkownika” miniPortal,
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
12.1. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku
VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy.
12.2. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5
pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę
powiększa się o jednostkę).
12.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej SWZ , obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego
wykonania oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia. Cena poszczególnych składowych składających się na ofertę nie może przekroczyć:
za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego 3% wartości netto robót
budowlanych;
za wykonanie tablicy informacyjnej 0,03% wartości netto robót budowlanych.
12.4. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
12.5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
 oczywiste omyłki pisarskie;
 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
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dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


Rozdział III.
INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a)
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty,
formularze ePuap)
b)
ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze
do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c)
poczty elektronicznej a.milek@lelow.pl (korespondencja oprócz Ofert).
jak również przy użyciu:
d)
Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o
postępowaniu)
e)
strony internetowej Zamawiającego https://biplelow.pl (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty
zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców).
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia,
wycofania oferty, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ.
1.3. W celu skrócenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała
się za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.milek@lelow.pl. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100MB.
1.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
1.5. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do
komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i
załączonymi do niej oświadczeniami, dokumentami itd.) nie może być szyfrowana. Adres
skrzynki ePUAP Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
1.6. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
Platformy.
1.7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
1.8. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej
„Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
1.9. 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 oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są
odpowiednio
na
stronach
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów
Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania
z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
1.10. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem
nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
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minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
1.11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
1.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia
.zip.
1.13. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w plikach z takimi rozszerzeniami zostaną uznane za
złożone nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać ich odczytu za
pomocą dostępnych mu narzędzi i oprogramowania.
1.14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
1.15. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
1.16. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
1.17. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
1.18. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
1.19. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Główny specjalista Artur Miłek, tel. 34 355 0121 wew. 122 – w sprawach przedmiotu zamówienia;
ds. zamówień publicznych Paulina Kępska – podinspektor, tel. 34 355 0121 wew. 122.
1.20. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na
język polski.
1.21. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp.
1.22. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym postępowania określonym w SWZ.
2.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2022r. do godz. 10:00.
Sposób składania ofert wskazano w Rozdziale II pkt 11 niniejszej SWZ.
3.
1.

TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, zarówno
w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie ofert
nie będzie publiczne.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
2.
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6.

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

Uwaga: Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert
w sposób jawny z udziałem Wykonawców.
4.
1)

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert tj.
do dnia 22.07.2022r.

2)
3)

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w ppkt 1) , zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje
wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.

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

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.

Kryterium

1.
2.

C – cena brutto oferty
Pk- doświadczenie personelu kluczowego

Znaczenie

Razem

60,00
40,00
100,00

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C +Pk
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty.
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
5) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
6) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
7) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na Platformie.
8) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane
w inny sposób.
9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
10)
W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za
poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.1. Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60
punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

5.2. Kryterium - doświadczenie personelu kluczowego (Pk) – któremu to kryterium Zamawiający
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (40%)
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :
Pk – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium,
przyjmuje się Pk=40. Na kryterium doświadczenie personelu kluczowego składa się suma ocen osób
wskazanych poniżej. Suma doświadczenie architekta (max.20) + doświadczenie projektanta
elektrycznego (max 10) + doświadczenie projektanta sanitarnego (max 10).
W wskazanym kryterium oceniane będzie doświadczenie osób wskazanych przez wykonawcę, jako:
a) architekta posiadającą uprawnienia architektoniczne w odniesieniu do architektury obiektu bez
ograniczeń,
b) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;
c) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wykonawca musi w ofercie wskazać osoby, które będą pełniły funkcję architekta, projektanta
elektrycznego, projektanta sanitarnego.
Wymaga się, aby osoby te w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły
funkcję:
5.2.1.
doświadczenie architekta posiadającego uprawnienia architektoniczne w odniesieniu
do architektury obiektu bez ograniczeń, w odniesieniu do minimum jednej usługi polegającej na:
zaprojektowaniu minimum 1 budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500
m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz.
1065) wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję architekta otrzyma następującą
liczbę punktów w kryterium doświadczenie architekta:
Doświadczenie
Zaprojektowanie minimum 1 budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem

Ilość punktów
0 pkt

Strona 26 z 29
PIR.271.7.2022

terenu.
Zaprojektowanie minimum 2 budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Ustawie Prawo Budowlane –
Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) wraz z zagospodarowaniem terenu
Zaprojektowanie minimum 3 budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Ustawie Prawo Budowlane –
Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) wraz z zagospodarowaniem terenu
Zaprojektowanie minimum 4 budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Ustawie Prawo Budowlane –
Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) wraz z zagospodarowaniem terenu
Zaprojektowanie 5 i więcej budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Ustawie Prawo Budowlane –
Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) wraz z zagospodarowaniem terenu

5 pkt

10 pkt

15 pkt

20 pkt

Doświadczenie architekta nie sumuje się. Do oceny należy wskazać jedną osobę spełniającą wymogi
określone w pkt. 7.4.2. W przypadku nie wskazania (czytaj nie wpisania) w formularzu oferty (załącznik nr
1) liczby oferta Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jako niezgodna z treścią SWZ na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
5.2.2.
doświadczenie projektanta elektrycznego (posiadającego uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń) w odniesieniu do minimum jednej usługi polegającej na:
zaprojektowaniu minimum 1 instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej o kubaturze
nie mniejszym niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta elektrycznego
otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium doświadczenie projektanta elektrycznego:
Doświadczenie
Ilość punktów
Zaprojektowanie minimum 1 instalacji elektrycznej w budynku użyteczności
0 pkt
publicznej o kubaturze nie mniejszym niż 1500 m3 (zdefiniowanego w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019
poz. 1065);
Zaprojektowanie minimum 2 instalacji elektrycznych w budynku o kubaturze nie
5 pkt
mniejszym niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
Zaprojektowanie 3 i więcej instalacji elektrycznych w budynku o kubaturze nie
10 pkt
mniejszym niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
Doświadczenie projektanta elektrycznego nie sumuje się. Do oceny należy wskazać jedną osobę
spełniającą wymogi określone w pkt. 7.4.2. W przypadku nie wskazania (czytaj nie wpisania) w
formularzu oferty (załącznik nr 1) liczby oferta Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego,
jako niezgodna z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
5.2.3.
doświadczenie projektanta sanitarnego (posiadającego uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń) w odniesieniu do minimum jednej
usługi polegającej na:
zaprojektowaniu minimum 1 instalacji wentylacji mechanicznej w raz z odzyskiem ciepła w
budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065),
Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta sanitarnego
otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium doświadczenie projektanta sanitarnego:
Doświadczenie
Ilość punktów
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Zaprojektowanie minimum 1 instalacji wentylacji mechanicznej w raz z odzyskiem
ciepła w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
Zaprojektowanie minimum 2 instalacji wentylacji mechanicznej w raz z odzyskiem
ciepła w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
Zaprojektowanie 3 i więcej instalacji wentylacji mechanicznej w raz z odzyskiem
ciepła w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);

0 pkt

5 pkt

10 pkt

Doświadczenie projektanta sanitarnego nie sumuje się. Do oceny należy wskazać jedną osobę
spełniającą wymogi określone w pkt. 7.4.2. W przypadku nie wskazania (czytaj nie wpisania) w
formularzu oferty (załącznik nr 1) liczby oferta Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego,
jako niezgodna z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
6.
1)
2)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2)
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3)
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4)
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp.
5)
Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem,
iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na
rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.
6)
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
7)
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne,
niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy,
określonych przepisami prawa):
a) nazwę i adres Zamawiającego;
b) nazwę i adres Wykonawcy;
c) oznaczenie (numer referencyjny postępowania);
d) określenie przedmiotu zamówienia;
e) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
f)
termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres
7.
1)
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8)
9)
8.
1)
2)

3)
4)

5)

6)

9.

rękojmi za wady).
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w ppkt 7.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści
umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

1.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik Nr 1

2.

Załącznik Nr 2

3.

Załącznik nr 3a

Wykaz wykonanych robót budowlanych

4.

Załącznik nr 3b

Wykaz wykonanych usług

5.

Załącznik Nr 4

6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Lp.

Nazwa Załącznika
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

udziału

w

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia
Oświadczenie o aktualności informacji
Projekt umowy z załącznikami
Klauzula informacyjna
Program Funkcjonalno użytkowy z załącznikami
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