Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
na roboty budowlane
OŚGN.ZP.271.16.2022
ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o postępowaniu
1. Zamawiający:
Gmina Boleszkowice
ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 747 20 21






sekretariat@boleszkowice.pl
https://www.bip.boleszkowice.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą
też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):
https://platformazakupowa.pl/pn/boleszkowice
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest Włodzimierz Mazur
i Marcin Lazer tel. 95 760 6124 w 36 i 43. z wyżej wymienionymi osobami można
kontaktować się w dni robocze w godzinach: 8:00 – 15:00

2. Nazwa postępowania:

„Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej”
3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą. Postępowanie jest prowadzone
w trybie podstawowym.
4. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SWZ.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania
treści ofert w celu ich ulepszenia.
ROZDZIAŁ II Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami:

2.

3.

4.

5.

6.

1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym
o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie
poprzez ich złożenie na Platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/boleszkowice
(zwanej dalej: „Platformą”)
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem)
nie będzie brana pod uwagę.
3) Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
platformy (portalu) https://platformazakupowa.pl/pn/boleszkowice
i formularza
"Wyślij wiadomość". W korespondencji należy posługiwać się znakiem sprawy
ewentualnie ID postępowania.
4) Korzystanie z platformy (portalu) wymaga zapoznania się Regulaminem dla
Użytkowników
(Wykonawców)
dostępnego
na
portalu:
https://platformazakupowa.pl/pn/boleszkowice
Minimalne
wymagania
techniczne
umożliwiające
korzystanie
ze
strony
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox
w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki
typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie jest
widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym
serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania plików przez Zamawiającego następuje po
upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji "Data złożenia oferty".
Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej
wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości
plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
2) 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,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) 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.
Oferta, podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były
wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem.

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy
przesłać
za
pośrednictwem
platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/boleszkowice Wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
10. 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 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.
11. 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
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę
tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych
w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia
2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie
wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.),
zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o
których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
(jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Boleszkowice –
Urząd w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, tel. 95 760 6124;
e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Gmina Boleszkowice – Urząd
Gminy Boleszkowice: tel. 95 760 61 24, adres e-mail: fundusze@boleszkowice.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz
umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
 przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
 do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
 dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
budynku, obejmujące swoim zakresem wszystkie branże: branży budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej bez określania wartości poszczególnych branż w wartości
całkowitej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub remont (w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) budynku
mieszkalnego lub użyteczności publicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek
wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (skierowaną przez
wykonawcę do realizacji zamówienia) na stanowisko kierownika robót branży
budowlanej:
 posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej;



posiadający na dzień składania ofert co najmniej trzy lata doświadczenia
zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą
biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni
wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w
zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy
realizacji zamówienia,
2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „budowie”, „przebudowie”, „remoncie”,
„uprawnieniach budowlanych” „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” należy
pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane
oraz aktami wykonawczymi do niej,
3) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia
wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu
uprawnień z posiadanego zaświadczenia,
4) roboty budowlane określone w pkt 1 ppkt 1) lit. a) muszą być wykonane w ramach
oddzielnych zadań (umów),
5) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie w trybie
zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek,
jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom
określonym w pkt 1 ppkt 1) lit. a),
6) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa
w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
7) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs
NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia
przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez
wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się
aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na
podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut,
ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego
8) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) 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. Wykonawca polegający na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o
których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 i 7 lit. a SWZ.
d) 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 7 lit.
b SWZ,
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj.:
a) 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;
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, 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:
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.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności,
o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.
ROZDZIAŁ VI Wymagane dokumenty
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;
wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie
do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2)
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz
z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem
dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się
wykonawców o udzielenie zamówienia.
8) przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli
wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale
XVI pkt 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych
rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku
wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci
składają wspólnie ww. dokumenty.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć
na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale
V pkt 1 SWZ:
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 w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) 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;
3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub
będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy.
4. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne,
zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.
ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 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.
ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.10.2022 r.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady przedmiotu umowy.
Minimalny termin gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi co najmniej
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu
umowy.
3. Termin obowiązywania rękojmi i gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
ROZDZIAŁ IX Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed
upływem terminu składania ofert.
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Nr 30 1240 3552
1111 0000 4046 4709 z adnotacją „Wadium – Nr sprawy OŚGN.ZP.271.16.2022”
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (z zastrzeżeniem, że
poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na
Platformie.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest
wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści
tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie
i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – Gmina Boleszkowice) zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych
okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z
powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty
elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium
wniesione w pieniądzu.
ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynie do zamawiającego na Platformie nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
2. Pytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać pojedynczo
lub pakietami.
3. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji
edytowalnej.
4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie bez ujawniania
źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na
Platformie.
ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
a) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
b) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie.

3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania i umożliwienia
prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
4. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na
rachunku ekonomicznym kalkulacja. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są
podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy,
informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i
zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac
do wykonania wynikających z projektu wykonawczego oraz opisu przedmiotu
zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla
wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ
przedmiarów robót oraz może je modyfikować.
5. Cena ofertowa musi zawierać również m.in.:
a) koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza
budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, ogrzewania, odprowadzenie
nieczystości, telefon, dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem
porządku i czystości na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątaniem i
uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, w
standardzie umożliwiającym przekazanie obiektu bezpośrednio do użytkowania oraz
naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań wykonawcy,
b) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. terenu budowy,
c) koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa
drogowego oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika), jeśli zajdzie taka
konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,
d) koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami,
warunkami technicznymi, badań, sprawdzeń, prób i pomiarów (w tym pomiarów
geodezyjnych) oraz sporządzenia stosownych protokołów, inwentaryzacji (w tym
inwentaryzacji geodezyjnych wraz ze zgłoszeniem do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego) i przekazanie ich zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły
muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
f) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja),
g) koszty związane z wykonaniem dokumentacji odbiorowej w formie pisemnej w 1 egz.
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD w 2 egz.,
h) podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów,
i) pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć na Platformie w terminie do dnia 06.07.2022 r., do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022 r., o godz. 9:30.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 04.08.2022r.
włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
4. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),

5.

6.
7.
8.

b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w
niniejszej SWZ - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj
dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
3) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku:
a) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on „jawny” czy „tajny”, oraz czy
zawiera dane osobowe. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie
„Dodaj".
W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowiązany jest
wykazać że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b) Uwaga: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k
rozumie
się
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
4) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta
została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.
6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
7) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń".
8) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne
do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w
raporcie oferty generowanym z zakładki „Oferty”.
9) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj
ofertę”.
10) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie
możliwe.
11) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie
określający wolę ich utajnienia.
Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu
awarii.
W sytuacji, o której mowa w pkt 5 zamawiający zamieści na Platformie informację
o zmianie terminu otwarcia ofert.
Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o
których mowa w art. 222 ustawy.

ROZDZIAŁ XIII Kryteria oceny ofert
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
1) cena – waga kryterium 60 %
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanej przez wykonawcę ceny w następujący
sposób:
najniższa cena ofertowa
------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy – waga kryterium 30%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji
i rękojmi dla przedmiotu umowy w następujący sposób:
okres gwarancji i rękojmi
dla przedmiotu umowy w ofercie ocenianej
-------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi
dla przedmiotu umowy
Wykonawca w formularzu oferty poda okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru robót.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 65 miesięcy od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 miesięcy, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami SWZ.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 65 miesięcy, do oceny
ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie przyjęty okres 65-miesięczny, czyli
maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego, natomiast do umowy zostanie
wpisany okres gwarancji i rękojmi zgodny z oświadczeniem wykonawcy.
W przypadku niewypełnienia lub nieczytelnego wypełnienia pkt 2 formularza oferty
zamawiający uzna, że wykonawca oferuje okres gwarancji i rękojmi w minimalnym wymiarze
określonym
w SWZ.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 30 pkt.
3) wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie całości przedmiotu
zamówienia - waga kryterium 10 %.
Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaoferowanej przez wykonawcę kary
umownej, w następujący sposób:
wysokość kary umownej
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy
w ofercie ocenianej
-------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
najwyższa zaoferowana wysokość kary umownej

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy
Wykonawca w formularzu oferty wskaże wysokość kary umownej za przekroczenie terminu
wykonania całości przedmiotu umowy.
Minimalna wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy: 0,1%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
Maksymalna wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy: 0,3%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli wykonawca zaoferuje wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości niższej niż 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami SWZ.
Jeżeli wykonawca zadeklaruje karę umowną w wymiarze przekraczającym 0,3% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, do oceny ofert zostanie przyjęta kara na
poziomie 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, czyli
maksymalna zgodna z żądaniem i możliwościami zamawiającego, natomiast do umowy zostanie
wpisana wysokość kary umownej zgodna z oświadczeniem wykonawcy.
W przypadku niewypełnienia pkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) zamawiający
uzna, że wykonawca oferuje karę umowną w minimalnym wymiarze określonym w SWZ tj.
0,1%, wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w tym kryterium.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 10 pkt.
2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca ma
obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna
wskazywać Gminę Boleszkowice jako beneficjenta gwarancji/poręczenia.
5) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi
w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze
żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze
żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia zawierające oświadczenie, że
wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 ustawy
(dotyczy sytuacji, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w
pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat),
c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
3. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone w projekcie umowy.
ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. 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, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie
i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, 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 Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. 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.
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 ppkt 1).
7. 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 Platformie.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku 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 nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
14. 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,
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.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w
całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa
Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego
z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, SWZ oraz zapisami wzoru umowy.
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określają:
1) Architektura - Projekt architektoniczno - budowlany pn. „Przebudowa budynku
świetlicy wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.
2) Projekt zagospodarowania terenu,
3) Opis techniczny,
4) Rzuty, przekroje inwentaryzacje poszczególnych branż,
a) W ramach inwestycji przewiduje się wymianę pokrycia dachowego o pow.
282,26 m2 na pokrycie z blachy trapezowej powlekanej wraz z wymianą łat,
częściowego deskowania dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
b) Wykonanie elewacji budynku na pow. 344,51 m2 tj. oczyszczenie i zmycie
elewacji, zagruntowanie ścian.
c) W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
– 6,75 m2.
d) Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.
e) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp wraz z zabudowa modułów
fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej, gwarancja 10 lat mechaniczna,
25 lat na sprawność paneli na poziomie 80%, inwerter 2,2kW, okablowanie DC,
AC, konektory, akcesoria uzupełniające wraz z przyłączeniem instalacji do sieci
ENEA.
f) Ze względu na to, że środki finansowe pochodzą z Funduszy Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

objętego PROW na lata 2014-2020. Wykonawca robót w miejscu inwestycji
zobowiązany jest umieścić tablicę z informacją, że inwestycja realizowana jest ze
środków UE wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
4. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane
5. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie: Zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę znak: BOŚ.6743.45.2022.MR z dnia
24.02.2022 r. Starosty Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oraz uzyskania
akceptacji Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy
kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja
szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów
rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów
pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Kosztorys ofertowy ma jedynie
charakter pomocniczy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy –
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia
i odpowiedniego oznakowania terenu budowy, oraz zapewnienia dozoru mienia na
terenie budowy na własny koszt.
4) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót,
b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych,
c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt naprawy nawierzchni, instalacji, oraz innych części budynku i
elementów wykończeniowych i zagospodarowania terenu zniszczonych w wyniku
działań Wykonawcy,
d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
e) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż.
na terenie budowy.
6. Zamawiający wymaga, aby miejsca sąsiadujące z terenem prowadzenia robót były
codziennie porządkowane, a teren prowadzenia robót zabezpieczony i wygrodzony
w sposób umożliwiający normalne użytkowanie obiektu.
7. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania wskazane w art. 6 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga, aby wykonawca lub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące
wskazane przez zamawiającego w projekcie umowy czynności, w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
10. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów
zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak w dokumentach zamówienia

znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów
równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako
niebyłe. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia
był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym
wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów
i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów
równoważnych.
11. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania
równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że
spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub
równoważne”.
12. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących
powodów:
1) Podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi
oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Dodatkowo wg oceny
Zamawiającego, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia. Ponadto całość prac wchodzących w zakres
zamówienia realizowany będzie w ramach jednego terenu budowy, w związku z czym
objęcie ww. prac nadzorem jednej osoby, wskazanej przez wykonawcę całości robot,
wydaje się najbardziej uzasadnione.
2) Realizacja prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/
gwarancją na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że
elementy robót będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem
konfliktów dotyczących zakresu odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w
okresie rękojmi/gwarancji.
3) Sytuacja, w której prace prowadzi jeden podmiot, daje większe prawdopodobieństwo
sprawniejszej realizacji całości prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie
nieprzewidziane lub kryzysowe sytuacje, a przede wszystkim - nadzór nad realizacją
całości prac przez jednego kierownika budowy i jednego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – dokumentacja budowlana
Załącznik nr 7 – oświadczenie o aktualności
Załącznik nr 8 – przedmiar robót
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