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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://ezamowienia.gov.pl/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 2022r. poz. 1710) – 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. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://www.biplelow.pl/kategorie/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_r
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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 lub języki, w jakich muszą  
one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

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. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY 
SWÓJ POTENCJAŁ. 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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.  

6) Podwykonawstwo. 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 
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4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym  

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

adresem https://ezamowienia.gov.pl; 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  

Pani/Pan Artur Miłek, tel. 34 355 01 21 w. 122, e-mail: a.milek@lelow.pl 

4. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu 

„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do 

formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania 

z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie 

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

Pomocy” 

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

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 

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

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych.  

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

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

w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych  

i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

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

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane  

w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

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

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

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

komunikacji”).  

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz 

z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  

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

pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

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

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

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

pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań 

i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, 

zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się 

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

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

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

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

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania 

pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 

uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

https://ezamowienia.gov.pl/
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12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

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

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

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

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia. 

15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy  

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

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

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

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy  

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: a.milek@lelow.pl (nie dotyczy 

składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

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. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp - 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na 

dodatkowe dostawy. 

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.   

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, 
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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 udzielenie 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 nie przewiduje innych możliwości unieważnienia postępowania.  

 
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.:  

„Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla 
osób ze szczególnymi potrzebami” 

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 

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: 
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- 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. 

 

Rozdział II.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM 

 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
1) Przedmiotem zamówienia jest: 

Kompleksowy remont holu głównego oraz korytarza wraz z utworzeniem w części holu głównego sali 

na potrzeby obsługi interesanta oraz montaż platformy pionowej wraz z wyznaczeniem miejsca 

parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz remontem schodów głównych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w 

Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”  

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Lelów przez 

wykonanie kompleksowego remont holu głównego oraz korytarza wraz z utworzeniem w części holu 

głównego sali na potrzeby obsługi interesanta oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z 

wyznaczeniem miejsca parkingowego, remontem schodów głównych i wykonaniem oznaczeń dla osób 

niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje również dostosowanie instalacji elektrycznej. 

UWAGA: Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie. 

 
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa z przedmiarami 

robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i uszczegółowieniami. Dokumentacja ta 

jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej:  

https://ezamowienia.gov.pl, i www.biplelow.pl Przekazane przez Zamawiającego przedmiary 

robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie 

podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. 

Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla 

Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować 

https://ezamowienia.gov.pl/
http://www.biplelow.pl/
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dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które 

wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej.  

1.2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 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. Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie urządzenia nowe. 

1.5. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

1.6. 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). 

1.7. 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.); 

1.8. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.  

1.9. 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). 

1.10. Materiały rozbiórkowe należy podzielić na oddzielne frakcje odpadów. Utylizacja 

odpadów należy do Wykonawcy. 

3) Wspólny Słownik Zamówień - CPV:  

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 



 

Strona 10 z 24 
PIR.271.13.2022 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych; 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 

 
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 wskazany przez siebie okres, 
stanowiący kryterium oceny ofert. 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, 

wynikającą swoim zakresem z niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR). Jakikolwiek błąd 
w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 

5.2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja 
projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektem, a przedmiarami robót (które stanowią 
dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte  
w projekcie. 

5.3. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę  
w formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymaga 
kosztorysu ofertowego od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  
w postępowaniu po podpisaniu umowy. 

5.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury sporządzonej  
w oparciu o protokół odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez 
Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie 
z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to 
Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla 
wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji 
obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 
 

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 
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 
projektowej.  

2.3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do 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). 
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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) wykonanie nawierzchni mineralnych  

e) wykonywaniu prac elektrycznych; 

f) robotach wykończeniowych; 

g) wykonywaniu prac instalacyjnych. 

 
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 
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. 

 
4. 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.  
 
5. 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 
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określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją 
zamówienia,  

nie żąda 

złożenia przedmiotowych środków dowodowych, etykiet. 

nie dotyczy 

 
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 150 dni 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: 
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:  

dwie roboty w tym: 
- jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł brutto; 
- i jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, montażu, zewnętrznej 
platformy podnoszącej dla osób niepełnosprawnych lub dźwigu osobowego o wartości 
robót co najmniej 20 000,00 zł brutto. 

 
Uwaga.  
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. 
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7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:  
 

co najmniej: 
 jedną osobą posiadającą prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: 
kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: 
budowlanej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika 
budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont, przebudowę lub budowę 
budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł brutto. 
i jedną osobą posiadającą prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalności elektrycznej.  

 
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 

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 
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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. 

 
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 
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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: 
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. 
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 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, 

 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, 

 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
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): 

1) wykazu robót budowlanych 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 osób, 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 
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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. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

11.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod rygorem 
nieważności za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

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 
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione. 

11.9. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

11.10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej  
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 
„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 
elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące 
do dodawania plików.  

11.11. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 
pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące 
ofertę lub składane wraz z ofertą.  

11.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, które należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 
ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 222 ust. 5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie ich odtajnieniem.  

11.13. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11.14. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym 
Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO 
dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

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

11.16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 
wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


 

Strona 18 z 24 
PIR.271.13.2022 

11.17. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 
250 MB.  

 
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 oraz 
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.4. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
12.5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

 oczywiste omyłki pisarskie; 

 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
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 przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: 
https://ezamowienia.gov.pl .  

1.2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 
Platformy e-Zamówienia.  

1.3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

1.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

1.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415).  

1.6. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca 
podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.  

1.7. Wykonawca, przy użyciu Platformy e-Zamówienia może zwrócić się do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji 
dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).  

1.8. Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: a.milek@lelow.pl ze 
wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku 
do pojedynczej wiadomości: 10 MB.  

1.9. Zamawiający zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej. 

mailto:a.milek@lelow.pl
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1.10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania 
pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające 
jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

1.11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

1.12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 
150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  

1.13. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
1.14. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

następującym znakiem postępowania: PIR.271.13.2022 
1.15. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Kierownik Referatu Joanna Sokolińska, tel. 34 355 0121 wew. 118 – w sprawach przedmiotu 
zamówienia; 

 

ds. zamówień publicznych Artur Miłek – główny specjalista ds. inwestycji i remontów, tel. 34 355 
0121 wew. 122. 

 
1.16. 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. 

1.17. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp. 
1.18. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 poz. 2415).  

1.19.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

1.20.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: png, .jpg, 
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, 
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 
SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2022r. do godz. 9:00. 
 

 
Sposób składania ofert wskazano w Rozdziale II pkt 11 niniejszej SWZ. 

 
3. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022 r. o godz. 9:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 
Platformie ofert. 
 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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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. 

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. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj.  

do dnia 06.01.2023 r. 

 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 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 Znaczenie 

1. C – cena brutto oferty 60% 

2. Pk- doświadczenie personelu kluczowego 
20% 

3. Pg - Okres gwarancji i jakości na wykonane 
roboty budowlane 

20% 

Razem 100% 

 
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 
 

S = C +Pk + Pg 

 
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: 
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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, 
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. - 20 (20%) 
 

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w : 
Pk – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, 
przyjmuje się Pk=20.  
W wskazanym kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę, jako 
kierownika robót.  
 
Wykonawca musi w ofercie wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Wymaga 
się, aby osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję 
kierownika budowy w odniesieniu do minimum jednej roboty budowlanej polegającej na:  

Kierowanie minimum 1 robotą budowlaną obejmującą roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 
300 000,00 zł brutto (jako warunek udziału w postępowaniu wskazany w sekcji 7.4.2 SIWZ) 
 

 
Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy otrzyma 
następującą liczbę punktów w kryterium doświadczenie personelu kluczowego: 
 

Doświadczenie Ilość punktów 

Kierowanie minimum 1 robotą budowlaną obejmującą roboty budowlane polegające 
na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 
m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w 

0 pkt 



 

Strona 22 z 24 
PIR.271.13.2022 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł 
brutto 

Kierowanie minimum 2 robotami budowlanymi obejmującymi roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 
000,00 zł brutto 

4 pkt 

Kierowanie minimum 3 robotami budowlanymi obejmującymi roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 
000,00 zł brutto 

8 pkt 

Kierowanie minimum 4 robotami budowlanymi obejmującymi roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 
000,00 zł brutto 

12 pkt 

Kierowanie minimum 5 robotami budowlanymi obejmującymi roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 
000,00 zł brutto 

16 pkt 

Kierowanie minimum 6 robotami budowlanymi obejmującymi roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 1000 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) o wartości robót co najmniej 300 
000,00 zł brutto 

20 pkt 

 
Doświadczenie personelu kluczowego 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 
 

5.3. Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. 
 

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 
36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 
 
Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane (Pg) – któremu to kryterium Zamawiający 
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w % - 20 (20%) 
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Zamawiający 
zastosowany następujący wzór: 
 
GRB OB/GRB N x 100 x 20% = Pg 
 
gdzie: 
Pg  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane; 
GRB N  – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert w miesiącach; 
GRB OB – okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach; 
100  – punktowe znaczenie kryterium gwarancji; 
20% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji. 
 
UWAGA! 
Uwaga! - okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone  
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i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 
wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jako niezgodna z treścią SWZ na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia 
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 
60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w 
umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres 60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów w ramach kryterium gwarancja. 
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w miesiącach. 
 
6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

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

umowy. 
 

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1) 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 

rękojmi za wady). 
8) 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.  
9) Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy. 
8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1) Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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3) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 
umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4) 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.   

5) 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. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

4. Załącznik Nr 4 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji 

6. Załącznik nr 6 Projekt umowy  

7. Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna 

8. Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa  

9. Załącznik nr 9 Przedmiary robót 

10. Załącznik nr 10 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
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