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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA. 
 

GMINA CIEPŁOWODY 
ul. Kolejowa 3 

57-211 Ciepłowody 
REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  
Tel. (74) 810-35-56 
Adres poczty elektronicznej e mail: sekretariat@cieplowody.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N 
Odbiorca ePUAP: Urząd Gminy Ciepłowody 
Odbiorca miniPortalu: Gmina Ciepłowody 

/powrót do spisu treści/ 
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Adres strony internetowej http://bip.cieplowody.pl/  
W zakładce „zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000,00 PLN” dotyczącym 
danego postępowania. 
Link: http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N 
  

/powrót do spisu treści/ 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
1. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia 

negocjacji.  
 

/powrót do spisu treści/ 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI ORAZ 

BUDYNKU REMIZY OSP CIEPŁOWODY”. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
Główny przedmiot: CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 
Dodatkowe kody CPV: 
45321000-3 Izolacja cieplna 
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

mailto:sekretariat@cieplowody.pl
http://bip.cieplowody.pl/
http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N
http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N
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45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45262310-7 Zbrojenie 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45453100-8 Roboty renowacyjne 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45261410-1 Izolowanie dachu 

45442100-8 Roboty malarskie 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
32342000-2 Urządzenia głośnikowe 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Przedmiotem zamówienia jest: remont i modernizacja budynków użyteczności 
publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP. 

3) Lokalizacja Inwestycji: Inwestycja zlokalizowana jest w województwie 
dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, gmina Ciepłowody: 
ul. Plac Adama Mickiewicza 1,2 na terenie dz. nr ewid. 1166, 1167.  

4) Zakres prac obejmuje: 
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji 

w części budynku „A” i „B” 
• Wykonanie zadaszenia strefy wejściowej nad głównym wejściem do budynku 

oraz nad istniejącym zejście do piwnicy 
• Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w części 

budynku „C” 
• Remont elewacji budynku Remizy OSP Ciepłowody – część budynku „D” 
• Wymianę istniejącej stolarki okiennej 
• Wymianę drzwi zewnętrznych 
• Docieplenie podłogi stropów strychu 
• Wymianę instalacji centralnego ogrzewania 
• Remont w części budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w części 

budynku „A”, „B” i „C” instalacji elektrycznej 
• Rozbiórkę istniejącej budowli 
• Wymianę nawierzchni z kostki betonowej w strefie wejściowej do Gminnego 

Ośrodka Kultury i Promocji 
• Wykonanie instalacji oświetleniowej strefy wejściowej do budynku 

5) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 3 dni od podpisania umowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), 
przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i ich 
finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty 
finansowe.  

6) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie materiały z 
demontażu, śmieci oraz inne odpady do utylizacji.  

7) W zakresie wykonawcy będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z opinią 
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W/N.5183.3502.2021.JM z dnia 03.01.2022r. oraz pokrycie kosztów badań 
archeologicznych oraz wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji 
konserwatorskiej.  
 
Teren, na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje się w 
obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla średniowiecznej wsi w 
granicach nowożytnego siedliska. Obszar ten, jako zabytek archeologiczny figuruje w 
wykazie obszarów zabytkowych. Prace mogą doprowadzić do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku archeologicznego, wobec tego w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych związanych z zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązany jest pokryć koszty 
badań archeologicznych oraz wykonać niezbędną dokumentację konserwatorską. 
Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to należy uzyskać przed przystąpieniem 
do robót w terenie. 
 

8) Prace związane z remontem i modernizacją będą prowadzone w czynnym-
funkcjonującym obiekcie.  

9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ  
w tym: 

a) dokumentacja projektowa; 
b) STWiORB; 
c) Przedmiary robót; 

 
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane  

na okres minimum 36 miesięcy.  
Okres udzielonej gwarancji zależy od wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny 
ofert. 

5. Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu 
zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu 
naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 
ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 
Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje,  
że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym  
w dokumentach zamówienia lub równoważnym.  
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego 
samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego  
w dokumentach zamówienia. W tym celu zamawiający wskazał w opisie przedmiotu 
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.  
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia 
bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione 
urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń 
równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych  
od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu  



6 

 

i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty 
oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał  
w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje 
własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia  
w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,  
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności 
produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony  
w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 
oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać 
wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów 
równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych  
w dokumentach zamówienia.  
 

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.: 
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, 

polegających na: pracach rozbiórkowych, przygotowawczych, 
wykończeniowych, instalacyjnych, pracach elektrycznych, montażowych,  – 
prace wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych określa wymóg 
zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy,  

b) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania 
przedmiotu Umowy pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów 
BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

c) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych 
czynności. 

d) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane 
w SWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży 
ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami 
i zasadami BHP. 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie 
Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
Umowy.  

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których 
mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. a: 
a) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę  
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 6 ppkt 1 lit. a 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
− Oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
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imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia 
umowy oraz podpis pracownika; 

− Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

− Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. a. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
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 L119 z 4 maja 2016 roku) RODO  
(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

− Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

− Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
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 L119 z dnia 4 maja 2016 roku) RODO. Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

b) Nieprzedłożenie przez wykonawcę, w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie, dowodów, o których mowa w pkt 6 ppkt 2 lit. a w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 L119 z 04.05.2016r.)- RODO musi być 
zgodny z w/w przepisami.. 
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Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. a. 

3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, związanych z zatrudnianiem osób wykonujących czynności, o których 
mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 6 ppkt 1 lit. a czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  

b) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę  
lub podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 6 ppkt 1 lit. a 
zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie  
z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 

c) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez 
zamawiającego, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi określonymi 
w umowie. 

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  
w okolicznościach, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.: Zamawiający  
nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
/powrót do spisu treści/ 

 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY 
PZP., JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA 
OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW. 

 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 
sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się  
w dyspozycji zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału 
w postępowaniu. 
 
Uwaga: Jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia jedynie umożliwił lub zaleca odbycie wizji 
lokalnej lub sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się na miejscu  
u zamawiającego – brak jest sankcji odrzucenia oferty w okolicznościach, gdy wykonawca  
nie skorzystał z przysługującej mu możliwości.  

 
 

/powrót do spisu treści/ 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 
Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy licząc od przekazania terenu budowy. 
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Rozpoczęcie robót – termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się  
z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy. 
Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień, zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
/powrót do spisu treści/ 

 
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 
 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 
do SWZ. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia  
w szczególności strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o przebiegu 
umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także szybkim reagowaniu  
i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie 
art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych w par. 17 wzoru umowy. 

5. Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę 
nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron,  
za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

8. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. Istotność zmiany umowy zamawiający będzie 
rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

10. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

/powrót do spisu treści/ 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej  
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do zamawiającego przed zawarciem umowy.  
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy zamawiającego: 14 9533 1027 2004 0000 0101 0003 z podaniem 
tytułu zamówienia: „…….”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę  
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W tym celu wykonawca składa 
wniosek przed zawarciem umowy do zamawiającego o zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

10. Kwotę stanowiącą pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia zamawiający pozostawi  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zależności, który 
okres będzie dłuższy mając na uwadze, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 
Jeśli zatem okres gwarancji będzie dłuższy niż okres rękojmi za wady wykonawca wnosi 
zabezpieczenie na okres gwarancji. Jeśli okres rękojmi za wady będzie dłuższy niż okres 
gwarancji Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres rękojmi.   

11. Szczegółowe warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone  
we wzorze umowy. 

12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. 

13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 450 
ust. 2 ustawy Pzp. 

/powrót do spisu treści/ 
 

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI. 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, 
który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod 
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
1) odbiorca ePUAP: Urząd Gminy Ciepłowody 
2) odbiorca miniPortal: Gmina Ciepłowody 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  
1) Łukasz Sulima – Kierownik Referatu BGP – tel. (74) 8 103 754 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP  

https://epuap.gov.pl/wps/portal


11 

 

ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

6. 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 w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” 
wynosi 150 MB.  

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę 
przekazania oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz 
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania (ID) - 
załącznik nr 13 do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również  
na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu wybierając opcję „Dla Wykonawców”  
lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.  

10. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert)  
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz 

przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów  
i oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal w zakładce 
„Formularze do komunikacji.  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający  
i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu (BZP) lub ID 
(miniportal) postępowania.  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji”, jako załączniki.  Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w ppkt 4 adres email.  Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4) Zamawiający i wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty 
elektronicznej, email: sekretariat@cieplowody.pl  

11. Sposób przekazania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń (wymienionych 
poniżej) niż oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  
1) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp., 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 

mailto:sekretariat@cieplowody.pl
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
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ustawy Pzp. lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie  
do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi 
podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt 2, dokonuje w przypadku: 
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca  
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp. - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt 2, może dokonać również notariusz. 

5) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 
2 ustawy Pzp., niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 
zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ppkt 6, dokonuje w przypadku: 
a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 
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b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 
ust. 2 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp., lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 
8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 6, może dokonać również notariusz. 
9) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ppkt 2 - 4 oraz ppkt 6 - 8, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej  
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  W przypadku wskazania przez wykonawcę 
dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których 
mowa w dziale XIX pkt 5 ppkt 2 lit. a-e SWZ, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może 
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów. 

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

12. Wyjaśnienia treści SWZ  
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  
pod warunkiem, że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ppkt. 1, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,  
o którym mowa w ppkt 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ppkt 3, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

6) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  
czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

13. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
specyfikacji warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępnia się  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

14. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania  
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 
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wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

15. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia:  
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

2) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu 
ofert.  

3) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub 
wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści 
SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na ich przygotowanie. 

4) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert 
przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, na której została udostępniona SWZ. 

5) Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza  
w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.  

6) Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

7) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

16. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu: 
1) Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
2) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian  
w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

3) Jeżeli zmiana, o której mowa w ppkt 2, jest istotna, w szczególności dotyczy 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub 
wprowadzenie zmian w ofertach. 

4) Zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnia lub przekazuje 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sposób, o którym mowa w art. 270 ust. 1 lub 2 
ustawy Pzp., o ile opublikował ogłoszenie o zamówieniu w ten sposób. 

17. Wyjaśnienia i wezwania w toku badania ofert:  
1) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu  
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym 
na etapie składania ofert podlegających negocjacjom (jeśli zamawiający przewidział 
negocjacje) lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał  
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych 
na dzień ich złożenia. 
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3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym 
czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  
o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp., dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

5) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp., podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie, lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa  
w ppkt 5, aktualne na dzień ich złożenia. 

7) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 

8) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp., lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,  
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

9) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi  
z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 
składowych. 

10) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa  
o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp., zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ppkt 9, chyba że rozbieżność wynika  
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ppkt 9. 

11)  Wyjaśnienia, o których mowa w ppkt 9, mogą dotyczyć w szczególności: 
a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków 

dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 
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c) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez 
wykonawcę; 

d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia  
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych 
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

e) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej; 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

g) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
h) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 
12) Zakres wyjaśnień określi zamawiający szczegółowo w wezwaniu do wyjaśnień  

o którym mowa w ppkt 9. 
13) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

wykonawcy. 
14) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych 
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

15) Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. zamawiający poprawia w ofercie 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

16) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

− jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar 
oraz cenę jednostkową, 

− jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, 
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
− jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
− jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny, 

− jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny  
za część zamówienia wyrażone słownie; 

c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego 
część (cena ryczałtowa): 
− przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób 

jej obliczenia, 
− jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
− jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,  

że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
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d)  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia 
kwoty podatku od towarów i usług. 
 

 
/powrót do spisu treści/ 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. do dnia 19.05.2022 roku. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

/powrót do spisu treści/ 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM. 

 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: 

tysiące dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie  

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa  
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:  
1)  w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wykonawca nie ma obowiązku 

załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty: 
a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek 

bankowy 14 9533 1027 2004 0000 0101 0003, jako termin wniesienia 
wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego,  

b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty 
wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia p.n……………… lub ID 
postępowania”.  

2) w przypadku gwarancji i poręczeń: 
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę.  
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b) dokument powinien określać: 
− zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu 

uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, 
− charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota 

pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez 
wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego 
zamówienia publicznego (podać nazwę), 

− bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, 

− termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin 
związania ofertą. 

− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia(art. 58 ustawy Pzp.), zamawiający wymaga aby 
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione  
w sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie  
do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku,  
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

7. 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; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 
termin do jego wniesienia. 

8. 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. 
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, 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. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

12. 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 ustawy 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 ustawy 

Pzp. lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
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podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy 
Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 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, jeżeli 

było wymagane; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
 

/powrót do spisu treści/ 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

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

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również  
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna 
dla wykonawców na miniPortalu. w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres poczty elektronicznej. 

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl gdzie szczegółowo 
zwizualizowano i opisano w jaki sposób szyfrować ofertę i złożyć ofertę. 
Link: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  

3. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym2) lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4 
(UWAGA: przekazanie oferty za pośrednictwem miniPortal/ePUAP następuje za pomocą 
formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość formularzy 
udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być przed wysłaniem 
podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu 
ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść należy, że podpis ten składany jest wyłącznie na 
formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na formularzu to 
jedynie funkcjonalność systemu ePuap, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy 
przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. 
formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty 
wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za 
pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 

 
2 Aby móc posługiwać się podpisem elektronicznym należy posiadać certyfikat wydany przez zaufany 
podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Certyfikaty do bezpiecznego podpisu elektronicznego, z uwagi 
na stan prawa, mogą być w Polsce wystawiane jedynie przez centra certyfikacji zarejestrowane na stronie 
Narodowego Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl/). W celu użycia kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego skorzystaj z informacji zamieszczonych na stronie internetowej twojego dostawcy 
podpisu. 
3 Link do strony do użycia podpisu zaufanego: 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
4 Link do strony w celu uzyskania informacji w jaki sposób użyć podpisu osobistego: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu  
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
http://www.nccert.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu
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Upraszczając, opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania 
oferty, odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą (w przypadku wyboru 
poczty jako środka komunikacji - który nie został dopuszczony w niniejszym postępowaniu). 
Podsumowując, oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio 
na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających 
ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed 
czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest 
równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia 
właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.). 
Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby 
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

4. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/a: 
1) jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa; 
2) jeśli są wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, jeżeli osoby podpisujące oświadczenia i 

dokumenty składane wraz ofertą działają na podstawie pełnomocnictwa; 
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  
Forma składania pełnomocnictwa została określona w dziale XIX pkt 5 ppkt 1 SWZ.  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2020, poz. 1913.)”, wykonawca, w celu utrzymania poufności tych 
informacji przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. Wraz z przekazaniem takich informacji (nie później niż w terminie składania 
ofert w postępowaniu), wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  
w zakresie wskazanym przez zamawiającego pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (postać elektroniczna podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 
(jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

8. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w dziale XIX pkt 4 ppkt 4 lit. c 
SWZ jeśli wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu udostępniającego zasoby  
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 stawy Pzp. w postaci elektronicznej 
i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

9. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeśli jest 
wymagane) zgodnie z postanowieniami części XI SWZ a następnie zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę.  

10. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3 do 9 sporządza się w formacie 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

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

12. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
13. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiążącą.  

14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.  

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

 

/powrót do spisu treści/ 
 

XIII. ZASADY SKŁADANIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (NP. KONSORCJUM, SPÓŁKA 
CYWILNA).  
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) art. 58 ust. 
1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty 
pełnomocnictwo. 

2. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę (np. umowa 
konsorcjum) zawierającej, co najmniej: 
1) wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum, jako partner kierujący (lider), który 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz 
instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. 

2) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, 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. 

6. W przypadku o którym mowa w pkt 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem 
załącznika nr 12 do SWZ. 

7. Szczególne sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólne ubiegających się o zamówienie: zgodnie z pkt 2 działu XVIII SWZ. 

 
/powrót do spisu treści/ 
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XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT. 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych  

w ustawie Pzp. a zamawiający wskazał taką możliwość.  
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi  

w dokumentach zamówienia. 
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
4. Sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku, do godz. 9:00 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następnie 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

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

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 
10. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, ZMIENIĆ złożoną przez 

siebie ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany 
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Zmiana oferty 
musi nastąpić według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, co oznacza,  
że wykonawca musi złożyć oświadczenie w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
które potwierdza wolę wykonawcy zmiany oferty wraz dokumentem potwierdzającym 
umocowanie osoby podpisującej oświadczenie w postaci elektronicznej (jeśli zmiany 
dokonuje osoba upoważniona) do zmiany oferty w imieniu wykonawcy oraz nową ofertę 
zaszyfrowaną za pomocą miniPortalu:  

11. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, WYCOFAĆ złożoną przez 
siebie ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
wycofanie oferty musi nastąpić według takich samych zasad i wymagań jak składana 
oferta, co oznacza, że wykonawca musi złożyć oświadczenie w postaci elektronicznej  
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, które potwierdza wolę wykonawcy wycofania oferty wraz dokumentem 
potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie (jeśli wycofania oferty 
dokonuje osoba upoważniona) do wycofania oferty w imieniu wykonawcy. 

 
/powrót do spisu treści/ 

 
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania  
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn.zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  
za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono prawomocny zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba  
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

/powrót do spisu treści/ 
 
XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

/powrót do spisu treści/ 
 

XVII. OKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ORAZ ŚRODKI 
NAPRAWCZE (SELF CLEANING). 

 
1. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w dziale XV SWZ pkt 1ppkt 1 lit. a-g i ppkt 2,  
na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 
a) dziale XV SWZ pkt 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w dziale XV SWZ pkt 
1 ppkt 1 lit. h, 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej 
decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba, 
 że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w dziale XV SWZ pkt 1 ppkt 4, na okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w dziale XV SWZ pkt 1 ppkt 5 i w dziale XVI SWZ 
pkt 1 ppkt 1, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w dziale XV SWZ pkt 1 ppkt 6, w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 
wykluczenia. 

 
2. Środki naprawcze (self cleaning): wykonawca nie podlega wykluczeniu  

w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) 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; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 
standardów. 

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2,  
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

/powrót do spisu treści/ 
 

XVIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 

a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust . 1 pkt 4 ustawy 
Pzp. 
 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 
ustawy Pzp.;  

 
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje warunku. 

 
b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje warunku. 

 
c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku.  

 
d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
 

− Zdolność zawodowa  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym robotę budowlaną/roboty budowlane, polegającą na budowie* 

lub remoncie** budynku***, która swoim zakresem spełnia następujące warunki łącznie lub 
oddzielnie.  
 
1) kubatura jednego budynku nie mniejsza niż 500,00 m3, 
2) w zakresie robót budowlanych musi znajdować się wykonanie: 
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a) robót konstrukcyjnych, 
b) elewacyjnych - docieplenia 
c) prac budowlanych wykończeniowych, 
d) instalacji wewnętrznych sanitarnych, 
e) instalacji wewnętrznych elektrycznych. 

 
 

− Zdolność techniczna  
- - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:  

  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: 
 
− Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osobą posiadającą przez okres minimum 5 lat 

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz pełniła funkcję kierownika 
budowy/inspektora nadzoru przy co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na 
budowie* lub remoncie**  budynku*** o kubaturze nie mniejszej niż 1000,00 m3. 
 

− Kierownikiem robót: 
a)  1 (jedną) osobą posiadającą przez okres minimum 5 lat uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych 
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń; 
 
b)     1 (jedną) osobą posiadającą przez okres minimum 5 lat uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;  
 

− Nadzór archeologiczny – 1 (jedna) osoba posiadająca kwalifikacje określone przepisami 
art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
  
 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z kierownikami robót. 

W pozostałym zakresie zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. 

 
Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna 
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 
lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1646). 
 
Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy 
wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany 
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zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie  
w kontaktach między zamawiającym a wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.  
 
Definicje użyte w warunku zdolności zawodowej i technicznej. 

 
* Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu. Dla 

spełnienia niniejszego warunku, za budowę uznaje się także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę budynku o ile kubatura odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku jest nie 

mniejsza niż określona w warunkach. 

** Remont - definicja budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

*** Budynek – definicja budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców. 

 
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  
na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie 
spełnia. 

/powrót do spisu treści/ 
 

XIX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH 
DOKUMENTACH LUB OŚWIADCZENIACH JAKIE ŻĄDA ZAMAWIAJĄCY OD 
WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU. 
 

1. Dowody tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe.  

Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) w postępowaniu wykonawca 
dołącza: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp. o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy 
Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3  
do SWZ.  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie 
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wg wzoru 
załącznika nr 4 do SWZ tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby. 
 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 1 ppkt 1 dotyczące podwykonawców (nie będących podmiotami udostępniającymi 
zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp) w celu wykazania wobec nich braku podstaw  
do wykluczenia. 
 
2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.  

 
1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw  
do wykluczenia. 
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., - wg 

wzoru załącznika nr 6 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej; 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp., przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  
o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b dotyczących tych podmiotów, potwierdzających,  
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  
 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  
dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp., potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.  
 

2) Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
− odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa  
w pkt 2 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
-- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT


29 

 

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

b) Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a) myślnik pierwszy powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Pkt 2 ppkt 2 lit. b stosuje 
się. 

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 
następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe: 
− wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat5, 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 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, 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; 

  (Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz  
robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.). 

− wykaz 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 zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru 
załącznika nr 8 do SWZ; 

 
3. Możliwość zastąpienia podmiotowych środków dowodowych odpowiednim 

zaświadczeniem o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą. 
1) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców  

lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 
europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych 

 
5 okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
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środków dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, złożyć 
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub 
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe 
środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że 
zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji 
wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 

2) Ppkt 1 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych 
dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  
na takich zasadach. 
 

4. Inne dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą. 
1) Oferta, - na ofertę składa się: 

a) formularz ofertowy zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SWZ; 
2) Pełnomocnictwo/a jeśli czynności zostały dokonane przez pełnomocnika; 
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami działu XI 

SWZ; 
4) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez wykonawcę ze zdolności 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów: 
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 
do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów; 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w ppkt 4 lit. 
c potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 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. 

e) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają  
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na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.,  
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo  
- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

g) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

h) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
podmiot ten nie ponosi winy. 

5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku 
wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie  
z postanowieniami działu XIII SWZ. 
 

5. Inne dokumenty lub oświadczenia, których może żądać zamawiający:  
1) W sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

pełnomocnictwa wadliwe Zamawiający może na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy 
Pzp. wezwać do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. Pełnomocnictwo wymagane jest w szczególności w przypadku osoby 
działającej w imieniu wykonawcy, działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, działającej w imieniu 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
lub działającej w imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby. 
Co do zasady pełnomocnictwo/a składa się wraz z ofertą lub z pierwszym 
oświadczeniem lub dokumentem, do którego pełnomocnictwo jest wymagane.  
Forma pełnomocnictw: Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności 
czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej 
czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo sporządza się w 
formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonać również notariusz. Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 
14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności z 
okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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2) zamawiający może żądać pełnomocnictwa lub innych dokumentów w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika:  
a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać  
od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru; 

b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa 
w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów; 

c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a, 
zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 

d) lit. c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 

e) lit. a-c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach. 

/powrót do spisu treści/ 
 
XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

 
1. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z umową i niniejszą SWZ. 
2. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty. W cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 
podatkiem akcyzowym. Wykonawca ma obowiązek w cenie ująć inne opłaty i podatki, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są wymagane oraz ewentualne upusty i rabaty. 
W cenie oferty należy uwzględnić również koszty związane z urządzeniem zaplecza 
budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów (np. energia elektryczna, zużyta 
woda oraz odprowadzenie ścieków i inne) dla potrzeb budowy, wywóz wraz z opłatą 
utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, koszty prób i badań a także pomiarów 
nadzoru przez jednostki specjalistyczne, wykonanie dokumentacji powykonawczej 
(operat kolaudacyjny – 2 komplety), zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do 
gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót, doprowadzenie terenu budowy do stanu 
pierwotnego, inne czynności nie mające odzwierciedlenia w opisie przedmiotu 
zamówienia a wynikające z procesu realizacyjnego robót. 

3. Przygotowane wynagrodzenie ma obejmować wykonanie zamówienia zgodnie  
 z dokumentacją projektową, oraz SWZ (wraz z załącznikami) i umową a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przedstawiony przedmiar robót ma 
charakter tylko pomocniczy i nie stanowi zestawienia planowanych prac i zestawienia 
wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma 
przedstawić cenę, w formularzu ofertowym, obejmującą realizację zamówienia zgodnie  
z dokumentacją projektową, SWZ oraz umową a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, 
jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w 
dokumentach zamówienia. W razie wątpliwości dotyczącej złożonej oferty, zgodnie z art. 
223 ustawy Pzp., zamawiający zażąda wyjaśnień do złożonej oferty. Jeżeli w wyniku 
złożonych wyjaśnień okaże się, iż wykonawca w kosztach pominął elementy opisane w 
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projekcie budowlanym, SWZ, wówczas taka oferta może zostać odrzucona szczególnie, gdy 
omyłek nie będzie można poprawić zgodnie z zapisami art. 223 ustawy Pzp.  

4. Cenę ryczałtową oferty należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku.  

5. Zaokrąglenia ceny w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 
przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona,  
a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

6. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona  
w następujący sposób: 
Cena netto wynosi _____, _ _ zł 
Wartość podatku VAT _____, _ _ zł 
Cena brutto wynosi _____, _ _ zł 

 (słownie złotych:___________) 
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), 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. 

8. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził  

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą  

w złotych polskich [ PLN].  
 

/powrót do spisu treści/ 
 

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

 
1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1) Cena (cena brutto oferty za całość zamówienia), 
2) Okres gwarancji. 

 
2. Waga kryterium:  

1) Cena – 60%, 
2) Okres gwarancji – 40%. 

 
3. Sposób oceny: 

1) W kryterium cena maksymalną ilość punktów (60 pkt) otrzyma oferta z najniższa ceną, 
kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 

cena oferowana minimalna brutto za całość zamówienia 
               Pi(C) =           _________________________________________________________            x 60 

cena ocenianej oferty brutto za całość zamówienia 
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2) W kryterium okres gwarancji maksymalną ilość punktów (40 pkt) otrzyma oferta 

wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, tj. 72 miesiące. 
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona  
na podstawie poniższego wzoru:  

 
 

gdzie: 
Pi(G)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „okres gwarancji”; 
G of,   okres gwarancji określony w miesiącach w badanej ofercie,  
G min  minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, 
G max  maksymalny okres gwarancji wynoszący 72 miesiące. 
 

Uwaga: 
Punkty w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane za przedłużenie okresu gwarancji. 
Maksymalny pożądany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 72 miesiące. 
W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 72 miesiące, za liczbę   
w liczniku podstawiona będzie wartość 72, ale wykonawca będzie związany okresem 
gwarancji zaoferowanym w „Formularzu ofertowym”. 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy (wydłużenie okresu 
gwarancji o 0 miesięcy) otrzyma 0 pkt. 
Za każdy kolejny pełny miesiąc wydłużający okres gwarancji przyznane zostaną punkty 
wyliczone wg wzoru podanego powyżej. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie uzupełni terminu 
gwarancji – zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy i naliczy pkt 0. 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez wykonawcę 
okresu gwarancji w innej jednostce czasu aniżeli wymagana, zamawiający przeliczy podany 
okres na pełne miesiące przyjmując, że miesiąc liczy odpowiednio: 4 tygodnie lub 30 dni,  
a zaokrąglenie zawsze nastąpi do pełnych miesięcy w dół. 

 
Ostateczna ocena punktowa: 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi (G)  
gdzie: 
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 
Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja”; 

 
4. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp., zamawiający dokonuje 

wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy 
który otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorami określonymi w 
pkt 3.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Pi (G) = 
G of  - G min 

x 40 
G max - G min 
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zamawiającego ofert dodatkowych (oferty dodatkowe wskazane w art. 248 ust. 3 ustawy 
Pzp.) zawierających nową cenę. 

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych  
niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

10. Zamawiający niezwłocznie informuje równocześnie wszystkich wykonawców którzy 
złożyli oferty o: 
1) 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, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

12. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 10, jeżeli  
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 
/powrót do spisu treści/ 

 
 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem  

art. 577 ustawy Pzp. w terminie określonym zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp,  
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu wskazanego w pkt 1, jeżeli w postępowaniu zaistniały przesłanki określone  
w art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. 

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 
1) przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 

konsorcjum wykonawców, jeśli zażąda jej zamawiający; 
2) przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 

spółkę cywilną, jeśli zażąda jej zamawiający; 
3) przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli jest wymagane; 

4. Kopie dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2 muszą być potwierdzone  
za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych lub przez osobę posiadającą 
umocowanie prawne. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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6. Nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamieści ogłoszenie o wynikach postępowania zawierające informacje o udzieleniu 
zamówienia lub unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający może w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 6, oznaczyć niektóre informacje 
jako nieprzeznaczone do publikacji, jeżeli ich ujawnienie w treści opublikowanego 
ogłoszenia mogłoby utrudnić egzekwowanie prawa lub w inny sposób byłoby sprzeczne  
z interesem publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym interesom gospodarczym 
konkretnego wykonawcy lub mogłoby negatywnie wpłynąć na uczciwą konkurencję 
pomiędzy wykonawcami. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

 
/powrót do spisu treści/ 

 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

 
Środki ochrony prawnej określają przepisy działu IX art. 505 - 590 ustawy Pzp. 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp., 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo  

że zamawiający był do tego obowiązany. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

1) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 
ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

2) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony w lit. a. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni  
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o wyniku postępowania. 
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania. 

9. Wykonawca zawiera w odwołaniu elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.  
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego w Warszawie sądu zamówień publicznych. 
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

14. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi 
pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania 
cywilnego stosuje się. 

/powrót do spisu treści/ 
 

XXIV. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.  
 

1. Zamawiający względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności: 
− wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
− wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 
− pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 
− członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 
− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ciepłowody 

z siedzibą Urząd Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody. 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ciepłowody jest Pani/Pan 

Mariusz Kwaśnik  e - mail: iod@valven.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp.;  
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy a także o okres roszczeń wynikających z umowy (np. okres 
gwarancji, rękojmi za wady) a także okres archiwizacji dokumentacji o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz. 67) 5 lat postępowanie o 
udzielenie zamówienia i 10 lat umowa o udzielenie zamówienia; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych6; 
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp7. 
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO8;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl. ), gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, 
w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem 
informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela  
jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

4. Jednocześnie zamawiający informuje, że obowiązek informacyjny istnieje również po 
stronie wykonawcy. Wykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
− osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 
6 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 
8 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

http://www.uodo.gov.pl/
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− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną  
(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany  
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem  
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,  
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). 

6. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane  
w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy 
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia  
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 RODO. 

8. Zamawiający informuje, że podwykonawca/podmiot udostępniający zasoby jest również 
administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do 
realizacji zamówienia. 

 
/powrót do spisu treści/ 

XXV. DODATKOWE INFORMACJE.  
 

1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
2. ZAMAWIAJĄCY NIE ZASTRZEGA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 
USTAWY PZP; 

3. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP., JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 
TAKICH ZAMÓWIEŃ; 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7 ustawy. 

4. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN. 
5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
6. ZAMAWIAJĄCY NIE PROWADZI POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ.  
7. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ; 
8. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT  

W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY 
PZP.; 

9. POWODY NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 
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Zgodnie z intencjami wyrażonymi w Dyrektywie zamawiający powinien mieć obowiązek 
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną. 
W zakresie niniejszego postępowania zamawiający uzasadnia brak podziału zamówienia 
na części. 
Remont i modernizacja budynków prowadzona będzie w czynnych obiektach. W ramach 
zadania należy wykonać prace ogólnobudowlane, instalacyjne. Prace te są ze sobą ściśle 
powiązane  na co Wykonawca udzielić musi gwarancji. 
Ponadto zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji na całość wykonanych 
prac. Odpowiedzialność wykonawcy za wadliwe roboty budowlane to zagadnienie 
złożone zarówno pod względem faktycznym (istotność, usuwalności wad), jak również 
prawnym. Każdy więc przypadek ujawnienia się wady wymaga współdziałania 
inwestora oraz wykonawcy oraz wsparcia ze strony ekspertów budowlanych oraz 
prawników, tak aby spór nie zakończył się długotrwałym i kosztownym procesem 
sądowym. Przerzucanie odpowiedzialności z wykonawcy na wykonawcę biorąc pod 
uwagę że roboty budowlane są ze sobą ściśle powiązane skutkuje poważną groźbą 
nieprawidłowej realizacji zamówienia poprzez egzekwowanie warunków gwarancji czy 
tez rękojmi za wady. Podział zamówienia na części nie byłby właściwy z uwagi na bardzo 
duże trudności związane z skoordynowaniem działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić 
właściwemu wykonaniu zamówienia, jak również poważnymi trudnościami w 
egzekwowaniu uprawnień zamawiającego związaną z udzieloną przez wykonawców na 
różne części rękojmią za wady oraz gwarancją. 

   
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 

ZAMÓWIENIA: 
1) Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 
zamówienia na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy, której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część 
zamówienia; 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych 
podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie  
jej rodzaju i zakresu; 

5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu  
do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług; 

6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
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niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje się 
odpowiednio. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki  
z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie wykonawcę. 

9) Podwykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

10) Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp. jako 
niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia zamawiającemu: Zamawiający nie zwalnia  
z niniejszego obowiązku umów z względu na ich przedmiot.  

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH. 
1) Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), 
zamawiający ma obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę  
za pośrednictwem tej platformy. 

2) Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania – Gmina 
Ciepłowody 

3) Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych, tj: 
a) faktury korygującej; 
b) noty księgowej.  

4) Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/ 
Dane brokera: PEFexpert  Krajowy broker PEF dla Administracji Publicznej. 
Dane używane w dokumentach: 
Nazwa skrzynki: Gmina Ciepłowody 
Identyfikator podatkowy do VAT: 8871635208 
Adres: ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody 
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
NUMER PEPPOL 8871635208 

5) Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur  
i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień 
publicznych a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone równolegle przez 
dwóch Brokerów PEF. 

6) Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczne, wykorzystując 
własne konto na platformie (jest to niezbędne do jego identyfikacji), chyba, ·że 
upoważni do wysłania inną osobę. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 
będzie wysyłać osoba upoważniona, w treści faktury niezbędne będzie 
zamieszczenie stosownej adnotacji o wykonawcy. 

7) Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 
8) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych 

przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 
a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
b) wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-pefexpert/
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9) W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ppkt 8, 
należy zamieścić inne dane, jeśli zostały wskazane w dokumentach zamówienia. 

10) Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
których dotyczy. 

Szczegółowy sposób funkcjonowania platformy uregulowany został w dokumentacji warunków 
organizacyjno - technicznych udostępniania i korzystania z platformy (informacje publikowane 
na platformie). 

/powrót do spisu treści/ 
 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1;  
2. Oświadczenie składane przez wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania– załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie składane przez wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie składane przez Podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 125 ust. 5 

ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania– załącznik nr 4; 
5. Oświadczenie składane przez Podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 5; 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

- załącznik nr 6; 
7. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7; 
8. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 8; 
9. Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby - załącznik 

nr 9; 
10. Wzór umowy – załącznik nr 10; 
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11; 
12. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. podmiotów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 12; 
13. link do postępowania oraz Identyfikator postępowania (ID) - załącznik nr 13. 
 

/powrót do spisu treści/ 
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