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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Pniewy 

ul. Dworcowa 37 

62-045 Pniewy 

NIP: 787-20-83-727 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 24. 10. 2019 r., poz. 2019 z zmianami) – dalej p.z.p. na: 

 

„Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego  

w Pniewach przy ul. Dworcowej 37” 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pniewy, maj 2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Pniewy 

Ul. Dworcowa 37 

62-045 Pniewy  

tel.: 61 29 38 600 

NIP: 787-20-83-727 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30  

Adres e-mail: przetargi@pniewy.wlkp.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp   

Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp   

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub 

ustawą Pzp. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Rodzaj przedmiotu zamówienia: robota budowlana. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części, ze względu na ryzyko 

zmniejszenia jakości i spójności zamówienia w przypadku jego podziału, ryzyko 

wystąpienia nadmiernych trudności technicznych oraz wystąpienia nadmiernych 

kosztów w przypadku podziału zamówienia na część. Ponadto potrzeba 

skoordynowania działań poszczególnych wykonawców mogłaby także zagrozić 

należytemu wykonaniu całości zamówienia. Ponadto podział zamówienia na części 

zwiększa ryzyko utraty dofinansowania w przypadku braku wyboru wykonawcy w 

jednej z części. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na elektronicznej platformie 

zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp 

14.  Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 

dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

15. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Remont instalacji centralnego ogrzewania  

w budynku Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych 

zgodnie  z dokumentacją – Projekt Wykonawczy remontu instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37 oraz ze 

złożoną ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania, a przed 

rozpoczęciem prac, do przedstawienia harmonogramu realizacji prac- załącznik  

nr 2 do umowy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym, opracowanym na podstawie 

projektu technicznego, następujące prace instalacyjno-budowlane: 

a) przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe (demontaż rurociągu 

miedzianego i stalowego, oraz grzejników), 

b) montaż rurociągów, 

c) płukanie grzejników, 

d) montaż nowych grzejników, 

e) płukanie instalacji centralnego ogrzewania, 

f) wykonanie próby szczelności instalacji, 

g) wykonanie próby z regulacją instalacji centralnego ogrzewania  

(na gorąco). 

 

Należy wycenić wszystkie pozycje kosztorysowe zgodnie z przedmiarem. 

Informacja dotycząca prowadzenia robót: 

1. Prace demontażowe mogą być prowadzone, po godzinach funkcjonowania 

urzędu, tj.: 

a. w dni powszednie w godzinach 16.00 – 21.00 

b. w soboty w godzinach 7.00 – 18.00 

2. Demontaż winien odbywać się w sposób niezakłócający normalnej obsługi i 

bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy przy  

ul. Dworcowej 37. 

3. Zdemontowane grzejniki do ponownego montażu można składować jedynie we 

wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. Niedopuszczalne jest składowanie ich 

w budynku w ciągach komunikacyjnych. 

4. Zamawiający wskaże pomieszczenie w garażu – Pniewy, ul. Dr Felickiego 23, 

gdzie Wykonawca będzie mógł składować materiały do realizacji zadania.  

5. Materiał rozbiórkowy należy niezwłocznie usunąć z budynku i przyległego 

parkingu. Niedopuszczalne jest magazynowanie, pozostawianie materiałów 

rozbiórkowych i tych do wbudowania w ciągach komunikacyjnych oraz na 

parkingu przy urzędzie.  Z uwagi na funkcjonowanie urzędu podczas 
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prowadzonego remontu mogłoby to grozić wypadkiem pracowników lub 

klientów urzędu. 

6. Prace montażowe zaplanować tak, by maksymalnie umożliwić pracę urzędu – 

obsługa klientów oraz praca na sprzęcie biurowym i komputerowym. 

7. Wykonawca winien tak wydzielić poszczególne „pola pracy”, by Zamawiający 

mógł je przygotować – tj. opróżnić ze sprzętu wrażliwego na kurz i pył, 

zabezpieczyć dokumenty, zapewnić zastępcze miejsce pracy urzędnikowi. Przez 

„pola pracy” Zamawiający definiuje grupy pokoi biurowych, kondygnacje, lub 

piony. Zakres ich winien wynikać z dokumentacji projektowej i być ustalony z 

Zamawiającym w „harmonogramie realizacji prac”. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i prawidłowego oznakowania 

pól pracy.  

 

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja  

techniczna – załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane  

w dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia 

(projekt budowlano- wykonawczy, przedmiar robót) należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć 

ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu 

swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego  

i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, 

jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac 

przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu. 

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych 

wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub 

jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - 

dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami 
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zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć 

rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. Jeżeli 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych 

parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkty które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, 

parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim 

samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

standardów. 

W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych, materiałów lub urządzeń ich 

zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty. 

 

1. Wymagania ogólne: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu 

przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót 

prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użył do realizacji zamówienia wyłącznie 

wyroby pełnowartościowe, posiadające wymagane stosownymi przepisami 

aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską 

Normą. 

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie 

mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały. 

4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w 

obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 

5) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do 
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prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane 

materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 

6) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 

minimum dwukrotności ceny ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu posiadaną polisę wraz z treścią warunków 

ubezpieczenia oraz dowodem opłaty należnej składki. 

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie 

wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami, w tym m.in. za 

uszkodzenie/zniszczenie . 

W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on 

zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i 

na własną odpowiedzialność przed terminem odbioru końcowego. 

 

8) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego 

wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzonych prac. 

9) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 60 

miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot 

zamówienia był objęty minimum 60 miesięcznym okresem rękojmi. W 

przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres 

rękojmi. 

 

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

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

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących 

prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na 

wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy: 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących prace 

instalacyjne. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, 

wykonujących, dostawców materiałów budowlanych. 
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W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zamówienia, zobowiązuje 

się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby 

zachować ciągłość robót. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia 

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, w trakcie realizacji zamówienia, na 

każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu: 

 oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wyżej wymienione czynności, lub 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

 innych dokumentów zawierających informacje, w tym imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków pracownika. 

 

Sposób weryfikacji i uprawnienia w zakresie kontroli 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania czynności w ramach realizacji umowy. 

c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania 

przepisów Prawa Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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Sankcje 

Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 

 ust. 4 projektu umowy. 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 

CPV 45330000- 9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

4. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tzw. zamówienia 

„uzupełniającego” do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających  na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach wynikających z umowy dla 

zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen 

jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamówienie zostanie udzielone w 

przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia 

podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający może 

udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na ten zakres robót.  

 

IV. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane 

porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie instalacji centralnego ogrzewania o wartości 

minimum 9 0 .000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) brutto każda 

oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

Przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót budowlanych 

w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą/ osobami, które będą pełnić 

funkcję:- kierownika/ów budowy, posiadającymi uprawnienia do 
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kierowania robotami w branży sanitarnej, adekwatnie do przedmiotu 

zamówienia.  

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

220). 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formułą: „spełnia- nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków 

skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony w ust. 2 pkt 4 ppkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z 

wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę: 

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, 
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 

2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 

1292, 1559 i 2054), 

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 wykonania 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. poz. 769), 

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 

r. 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 pkt 7.1.1.; 

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 
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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 prawomocnie orzeczono 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 sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 

Pzp. 

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

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.835). 

 

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 ppkt b) polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego  zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

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

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

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

podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  

w Rozdziale X ust. 1 pkt 3) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 
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IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)  

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

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3) SWZ, składa każdy  

z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni 

wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp). 

 

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW 

I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 

1. Dokumenty składane wraz z ofertą. 

1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być 

złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, lub podpisem kwalifikowanym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania należy dołączyć odpis lub informacje  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany 

do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z załącznikiem nr 2 do 

SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. 

UWAGA: Oświadczenie składają odrębnie: 

  wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 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. 

3) Pełnomocnictwo- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika  

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy. 

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do ich reprezentowania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego 

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym 

osoby/osób upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. 

W przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz. 

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie 
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Wykonawców - (zgodnie z art. 117 ust. 4), z którego wynika, który zakres 

zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz  

z oświadczeniami tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli wykonawca powołuje się na 

zasoby podmiotu trzeciego). 

5) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych - dokumenty potwierdzające, 

że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

2. Oświadczenie i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia 

Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów –inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 
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dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych raz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń 

odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp   

2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

przetargi@pniewy.wlkp.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np.  

w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert). 

3. W kontaktach z Zamawiającym należy posługiwać się numerem prowadzonego 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
mailto:przetargi@pniewy.wlkp.pl
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postępowania. BS.271.2.5.2022 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie 

dotyczy składania ofert). 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość  

do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. 

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnień treści SWZ 

wpłynął po upływie powyższego terminu Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielenie wyjaśnień. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące 

odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 

komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych 

przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie 

środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób  

niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za 

sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
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składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu 

ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach formalnych: Michał Smorawski, tel. 61 29 38 617; 

2) w sprawach merytorycznych: Karina Grzeszkowiak-Gabruk, tel. 61 29 38 616 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta, oświadczenia oraz 

dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na 

zasadach określonych SWZ. 

4) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5) Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o 

którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady 

(ue) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym; 
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a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 

3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w 

art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  

(t.j Dz.U.2020 poz. 332). 

6) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 

MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

8) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

9) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów pdf .doc .docx .xls .xlsx 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

10) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip; .7Z 

11) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

12) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie  

wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania 

podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

13) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 
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1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie 

.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; 

2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w 

formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, 

aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

14) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

w weryfikacji plików. 

15) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

17) Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te 

dokumenty. 

18) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w 

takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się 

także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
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19) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy 

Pzp. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

20) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 

zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ (poda cenę netto, podatek Vat oraz cenę brutto). 

2. Cenę należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą 

kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie: 

przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do specyfikacji. Kosztorys ofertowy winien 

zawierać wycenę wszystkich prac zawartych w przedmiarze robót z zachowaniem 

opisów, ilości i kolejności pozycji jak w przedmiarze inwestorskim wraz z pozycjami 

dodatkowymi wskazanymi w Rozdziale III ust. 1 pkt. 2) ppkt. i  

3. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym muszą uwzględniać wszystkie wymagania 

szczegółowe zawarte w dokumentacji projektowej i STWiORB, a także uwzględnić także 

załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących robót i kosztów z tym 

związanych, w szczególności: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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 organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

 utylizacja odpadów, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 

 pomiary i protokoły z badań, 

 inne koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

4. Podane ceny jednostkowe będą traktowane jako ostateczne i nie będą podlegać 

żadnym negocjacjom w trakcie obowiązywania umowy. 

5. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla 

przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 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. W ofercie,  

o której mowa w ust. 1, 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. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 

4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych): 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 

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 p.z.p. 
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3. Wadium może być wnoszone 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 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku 

Spółdzielczym w Duszniki O/ Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014  

z dopiskiem „Wadium – Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z 

ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej tj. opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego 

wystawienia (wystawców dokumentu). 

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą 

jest dzień składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 

62-045 Pniewy. 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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(art. 58 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); 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp. 

8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego 

konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 

powoduje utraty wadium. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp do dnia 20 maja 

2022 r. do godziny 9:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia 

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do 

podsumowania”. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
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“Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana  

i złożona. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 9:15. 

6. Otwarcie ofert jest niejawne. 

7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty”. 

 

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

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

i ich wagami: 

- C – cena– 60 %, 

- G – okres gwarancji–  max 40%  

w zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 

punktów. 

2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg 

następujących zasad: 

Kryterium cena – waga 60% 

cena ofertowa brutto najniższa spośród ofert 

C =  x 60 pkt 

cena ofertowa brutto badanej oferty 

 

Kryterium – okres gwarancji (G) - waga 40 % 

http://platformazakupowa.pl/
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Okres na który Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany 

przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w 

szczególności do usunięcia usterek, wad fizycznych oraz wad prawnych zrealizowanego 

zamówienia na własny koszt. 

Wykonawca, który zobowiąże się w ofercie do udzielenia gwarancji na: 

a. 5 lat- otrzyma 0 pkt w tym kryterium; 

b. 6 lat- otrzyma 30 pkt w tym kryterium 

c. 7 lat- otrzyma 34 pkt w tym kryterium 

d. 8 lat- otrzyma 40 pkt w tym kryterium 

 

 W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 

wyrażonego w inny sposób niż w pełnych latach. 

 Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 5 lat. 

 Maksymalny okres gwarancji wynosi 8 lat. 

 Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 8 lat, termin 

ten będzie wiążący do Wykonawcy, jednakże do oceny ofert w kryterium „okres 

gwarancji” zostanie przyjęty okres maksymalny zawarty w SWZ, tzn. 8 lat. 

 Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy wówczas jego 

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodną z 

warunkami zamówienia. 

 Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji w Formularzu oferty, wówczas jego 

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodną z 

warunkami zamówienia. 

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w określonych kryteriach 

obliczona wg wzoru: 

O = C + G 

O - ostateczna ocena danej oferty 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium okres gwarancji 
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4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym 

samym otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO  

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko 

jedną ofertę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na trzeci dzień licząc od dnia 

otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej do 

dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego w formie 

uproszczonej. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z załączonym przedmiarem 

inwestorskim i ceną złożoną w ofercie. Wszystkie ceny i wartości należy 

zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (gr) zgodnie z zasada arytmetyki. 

W przypadku błędów w złożonym kosztorysie ofertowym w tym braku zbieżności 

wartości kosztorysu ze złożoną ofertą Zamawiający zwróci się o naniesienie 

poprawek. W przypadku nie złożenia kosztorysu lub nienaniesienie poprawek  

o których mowa powyżej w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, że 

Wykonawca uchyla się od zwarcia umowy co skutkuje zastosowanie art. 263 
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Ustawy Pzp.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 

zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale 

XIX SWZ. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 

koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za 

całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum przy czym termin, na jaki została 

zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 

zamówienia, 

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów, 

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez 

poszczególnych partnerów konsorcjum, 

8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami 

konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się 

płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – 

wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum). 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
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uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy 

wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem pełna kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Duszniki O/ Pniewy nr konta bankowego Nr 04 9072 0002 0500 

1007 2000 0014 z dopiskiem: „Remont instalacji centralnego ogrzewania  

w budynku Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37”. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne oraz 

pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie 

zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie 

Zamówienia. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w 

pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby obowiązywało ono  w 

odpowiedniej wysokości do zakończenia powyższych okresów, przy 

zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy 
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obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu 

wykonywania Umowy lub okresu gwarancji należytego wykonania Umowy lub 

okresu gwarancji. 

5. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było 

bezwarunkowe i nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne 

były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie 

oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do 

skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności jego uzasadniania i składania 

przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów. 

Dodatkowo: 

 W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi 

zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia 

wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie 

przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, 

zgodne z obowiązującym prawem formy, 

 Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba 

Zamawiającego, 

 Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w 

przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób (w przypadku 

wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej): 

a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

końcowego; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po zakończeniu okres 

u rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia oraz roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, 

kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za 

usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w 
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czasie do odbioru dokumentacji w okresie gwarancji lub rękojmi, których 

Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę 

pisemnie. 

9. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

ile jest ono w formie innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji 

umowy. 

10. W przypadku powstania po stronie Gminy Pniewy roszczeń w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się 

Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom kwota zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w przypadku gdy 

zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, 

przeznaczona do pokrycia tych roszczeń. 

 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

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

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 -4 i ust. 

2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1- zgodnie z zapisami § 11 wzoru Umowy. 

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

zachowania formy pisemnej. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy PZP 
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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 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; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

w sposób inny niż określony w pkt 1). 

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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 
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publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

10. 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 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

11. Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte 

są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym 

dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz 

Gminy Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Robert 

Józefowicz, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, adres mail: 

ido@itmediagroup.pl, 

tel. 530511567 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

mailto:ido@itmediagroup.pl
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podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp. 

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

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P 

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

P.Z.P. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w 

przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pan/ Pani: 

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

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

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

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

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

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

3) 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 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz robót; 

Załącznik nr 4 – wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;  

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy/wzór umowy; 

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa. 
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