
                                                                         
 

 

  
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną 

 

 

Wspólny słownik zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45262700-8 Przebudowa budynków 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45000000-1 Roboty izolacyjne 45331100-7 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45410000-4 Izolacja cieplna 45332000-3 Roboty instalacyjne wodna i kanalizacyjne 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Tryb podstawowy bez negocjacji  

(art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Gmina Zbójno 
Zbójno 178A 
87-645 Zbójno 

Tel./fax. 54 280 19 21 
www.zbojno.pl 
bip@zbojno.pl 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.bip.zbojno.pl/. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019).  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy 

ustawy Pzp. 

 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz  

z infrastrukturą techniczną. Budynek zlokalizowany jest na działce o nr geod. 146/1 obręb Zbójno. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) Branża architektoniczno-konstrukcyjna: 

- demontaż istniejącego dachu, 

- wyburzenie wybranych ścian, 

- rozebranie ścianek kolankowych, 

- wybudowanie czterech ścian zewnętrznych, 

- wykonanie wieńca na ścianach zewnętrznych, 

- montaż nowej więźby dachowej, 

- montaż blachodachówki, 

- montaż nowych rynien i rur spustowych, 

- demontaż całej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

- zamurowanie wybranych otworów okiennych i wykonanie nowych otworów okiennych, 

- wstawienie prefabrykowanych nadproży okiennych i drzwiowych, 

- montaż nowych okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

- docieplenie ścian styropianem, 

- docieplenie ścian fundamentowych XPS, 

- docieplenie stropu wełną mineralną, 

- wykonanie sufitów z płyt g-k – ognioodpornych, 

- wykonanie nowych podłóg we wszystkich pomieszczeniach, 

- skucie tynków wewnętrznych, odgrzybianie, wykonanie nowych tynków, gruntowanie, malowanie 

ścian i sufitów, 

- wykonania opaski, parkingu i chodników. 

b) Branża sanitarna: 

- wykonanie instalacji grzewczej, 

https://www.bip.zbojno.pl/
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- wykonanie instalacji wod-kan, 

- wykonanie wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie instalacji ppoż., 

- montaż pompy ciepła pracującej w układzie woda-powietrze. 

c) Branża elektryczna: 

- demontaż zalicznikowych instalacji elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych, 

- budowa rozdzielnic NN, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej, siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach świetlicy, 

- wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach kuchni świetlicy, 

- montaż instalacji audio-wideo dla sali nr 5. 

Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania                       

i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy określeniu ceny.                

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót 

koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji 

robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia 

wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                 

w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do 

zastosowania w budownictwie na terytorium Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo żądać 

od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie oraz 

protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. Materiały budowlane nie spełniające powyższych 

wymagań nie zostaną dopuszczone do użycia w ramach zamówienia. 

Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu – certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub 

równoważne na wbudowane materiały budowlane.  

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

Wymagania dot. gwarancji: 
minimalny okres gwarancji 36 miesięcy 
maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2021 r. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego 

w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W zakresie warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp (sytuacji ekonomicznej lub finansowej), 

Wykonawcy winni wykazać:  

a) Wymagane jest aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 

500.000,00 zł. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie 
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spełnia”.  

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 

XII.9.4 SWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII.16.1 

SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy wraz z ofertą składają 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.9.3 SWZ, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie 

zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt. 1.1.a) SWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy 

spełnią go łącznie.  

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej. 

W zakresie warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej), 

Wykonawcy winni wykazać:  

a) realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej                      

w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego o wartości minimum 500.000,00 

zł brutto każda. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 

XII.9.4 SWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII.16.2 

SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy wraz z ofertą 

składają oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.9.3 SWZ, potwierdzające, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie 

zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt. 1.2.a) SWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy 

spełnią go łącznie.  

b) dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                                 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                       

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 

XII.9.4 SWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII pkt. 

16.3 SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy wraz z ofertą 

składają oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.9.3 SWZ, potwierdzające, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie 

zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt. 1.2.b) SWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy 

spełnią go łącznie.  

2. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej 

wymienione warunki.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani 
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do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszej SWZ skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

6. W takim przypadku:  

6.1. 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.  

6.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1. potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega                        

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby finansowe lub 

ekonomiczne oraz zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4.  

8. 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.  

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

10. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące 

dokumenty:  

10.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                        

w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                      

w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2b do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 10.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

10.4. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. 

 

VIII.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 

6 do SWZ. 

 

IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz informacje o sposobie 
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komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 

66 i art. 69. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 

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

3. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji z wyjątkiem 

oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie 

dotyczącej danego postępowania.  

4.Za datę złożenia dokumentów o których mowa w ust. 3, przyjmuje się kliknięcie przycisku ”Wyślij 

wiadomość” po którym pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza 

składania oferty dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.  

6.Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.  

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”Złóż 

ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

9. Sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.  

10. Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. 

Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.  

11. Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić przed upływem terminu składania ofert.  

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

13. Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem 

platformy zakupowej o której mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy 

Zakupowej oraz Instrukcji składania ofert, dostępnych na stronie dotyczącej danego postępowania oraz stronie 

głównej Platformy pod adresem www.platformazakupowa.pl. Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym 

postępowaniu powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instrukcjami, które 

znajdują się na platformie.  

14. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików 

lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów                   

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).  

16. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: a) w sprawach proceduralnych: 

p. Anna Rzążewska; e-mail: fundusze@zbojno.pl b) w sprawach opisu przedmiotu zamówienia p. Tomasz 

Smoliński; e-mail: rolnictwo@zbojno.pl.  

17. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub telefonicznie.  

18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ.  

19.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) Dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PadES;  

b) Dokumenty w innym formacie niż PDF zaleca się podpisywać formatem XadES.  

20. Informacja w zakresie kodowania i oznaczania czasu przekazania danych: Pliki oferty załączone przez 

Wykonawcę na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu 

przekazania przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss). 

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

- sprawy merytoryczne – Tomasz Smoliński; 

- sprawy proceduralne – Anna Rzążewska. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 (trzydzieści) dni 

kalendarzowych.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, 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 oferta, o którym mowa w pkt 1 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  

3. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). 

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się zamieścić w 

osobnym pliku w dedykowanym polu za pośrednictwem platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno. Sposób zamieszczenia informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa został określony w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców. 

5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:  

5.1 Przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,  

5.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów,  

5.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.  

6. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą 

obciążały Wykonawcę.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,                    

w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno


                       
 

8 | S t r o n a  
 

9.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z 

informacją zawartą w pkt 12).  

9.2 Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).  

9.3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 2b do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).  

9.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

2a do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym). 

9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).  

10. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.  

11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) 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. Zamawiający 

dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie opatrzony pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z 

art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno 

jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) 

do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki 

cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, 

a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.  

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie.  

15. Postanowień pkt 14 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności 

z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego 

środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

16. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

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

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, 

o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:  

16.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  

16.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
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stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z zał. nr 4 do siwz; 

16.3. 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 – zgodnie z zał. nr 3 do siwz. 

16.4. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – zgodnie                 

z zał. nr 5. 

17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

18. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

XIII.  Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.  

2. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2021 r. do godz.10:00.  

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

XIV. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 12:00.  

2. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacje o:  

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

postepowania.  

7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących ich treści.  

8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w rozdziale XVII niniejszej SWZ.  

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym 

kryterium oceny ofert.   

 

XV. Podstawy wykluczenia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP, 

Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1. w art. 108 ust.1 ustawy PZP;  

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7 ustawy Pzp, tj.:  

a. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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tych należności; 

b. 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;  

b. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

1.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.  

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

XVI. Sposób obliczenia ceny. 

Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie                            

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne. Cena powinna obejmować 

koszty wykonania całości zamówienia, robót budowlano – montażowych, w tym koszty wynikające                         

z warunków lokalnych terenu oraz wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji (np. usługi geodezyjne, 

oznakowanie w trakcie prowadzenia robót), będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, w tym 

również koszty serwisowania i usuwania wad w okresie gwarancji. 

Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiar robót. 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostanie 

na podstawie przedstawionej oferty i będzie miała charakter ryczałtowy, nie będzie podlegała waloryzacji. 

Wszędzie tam gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach.  

Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.  

Cena oferty musi zostać obliczona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym  przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych 

polskich PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. W przypadku złożenia kosztorysu 

ofertowego przez Wykonawcę wraz z ofertą nie będzie on podlegał ocenie na etapie badania i oceny ofert. 

Kosztorys ofertowy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie uznana                            

za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy 

o udzielenie zamówienia. Kosztorys ofertowy może zostać wykorzystany jako pomocniczy do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, do rozliczenia dofinansowania 

oraz do ustalenia zakresu wykonanych robót w celu rozliczenia płatności częściowej.  
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XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.  

2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach.  

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią              

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

6. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej: 

1) Cena – 60%  

2) Gwarancja jakości – 40% 

 

1) Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:  

            C min 

C = ---------------- x 100 pkt x 60% 

            Co 

gdzie: 

Cmin – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

Co    – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej  

2) Kryterium „Gwarancja jakości” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na 

usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 

miesięcy rozpoczynający się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 miesięcy 

rozpoczynający się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

Okres gwarancji należy proponować jedynie w pełnych miesiącach. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja jakości” (G) zostanie obliczona według następującego wzoru:  

       (Go - Gmin)  

G = ---------------- x 100 pkt x 40% 

     (Gmax – Gmin) 

 

gdzie: 

Go    – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej (w miesiącach) 

Gmax – gwarancja maksymalna – 60 miesięcy 

Gmin – gwarancja minimalna – 36 miesięcy 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę punktów 

przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg 

wzoru: 
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P = C + G   

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”, 

P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 

Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów                   

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                      

w postępowaniu. 

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej                   

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

   a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

   b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

   c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,  lub 

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 

2 pkt 3; 

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w 

art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), 

stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18746756?unitId=art(33)ust(4)&cm=DOCUMENT
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18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał                                      

w dokumentach zamówienia. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp                   

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego                      

o terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa 

zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 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. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,                    

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sadu. Skargą wnosi sią do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej" ustawy pzp. 

 

XX. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XXI. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95. 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy                
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to osób wykonujących wskazane czynności: 

a) Branża budowlana (roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, ławy pod ściany nośne, chudziak pod 

posadzki, wieńce i słupki, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka zewnętrzna, ścianki działowe, 

tynki wewnętrzne, izolacje i podłoża pod posadzki, sufit podwieszany wraz z izolacją, okładziny 

ścienne i parapety wewnętrzne, posadzka z płytek gresowych, malowanie ścian i sufitów, drzwi 

wewnętrzne, docieplenie ścian fundamentowych, elewacja, schody zewnętrzne i podjazd dla 

niepełnosprawnych, parking, chodniki, opaska); 

b) Branża elektryczna (wykonanie instalacji oświetleniowej, siłowej, i gniazd wtykowych w 

pomieszczeniach świetlicy, wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach 

kuchni świetlicy, instalacja audio-video); 

c) Branża sanitarna (instalowanie centralnego ogrzewania, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 

roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalowanie wentylacji). 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.                       

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  
Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie 

stanowią zmian umowy. 
2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim 

fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320). 
3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 95, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa u Zamawiającego w dniu 

podpisania umowy.  
b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie XXI.1. SIWZ, w szczególności: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                   

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,  

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                         

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego 

do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do odstąpienia od umowy                 

(z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

 

XXIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8. 

 

XXV. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.    

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2. 

 

XXVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXVII. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 

art. 60 i art. 121. 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, 

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem 

zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 

Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie                                

14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub 

sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody.  

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

przystąpienia do realizacji zadania.  

8. W przypadku odmowy określonej w ust. 4, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z 

podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
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Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

(wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, 

Zamawiający informuje, o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót.  

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być 

zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak 

za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych 

poszczególnym podwykonawcom.  

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.  

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane.  

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców. 19. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

20. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 1) zestawienie 

wszystkich należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,  

2) dowody zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty 

jest kopia polecenia przelewu.  
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3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami 

w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.  

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie w 

zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, 

Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz 

pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.  

22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo umotywuje 

Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od 

dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo 

szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także 

domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów 

umownych. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 

przez Podwykonawcę w przypadku:  

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,  

2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego 

lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że 

Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.  

25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

26. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów Wykonawca 

przekazywać będzie wyłącznie do Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, pok. nr 19. 

 

XXIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXX. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

XXXI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

XXXII. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

       XXXIII. Klauzula informacyjna udzielania zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych. 

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 przetwarzaniem danych osobowych                      

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 
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Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Zbójno. Możesz się z nim kontaktować              

w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-645 Zbójno, Zbójno 178a, e-mailowo: bip@zbojno.pl, 

telefonicznie: (54) 280 19 21.  

Do kontaktu w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, 

z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@zbojno.pl.  

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia                                   

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień 

publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia 

zamówienia publicznego, 

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między 

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też 

umowa o podwykonawstwo), 

3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, 

adresu e-mail. 

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty 

świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne 

podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciumo stosowną podstawę prawną. 

Pracownikom oraz współpracownikom administratora. 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary 

finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie 

Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich 

praw.   

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym 

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji i tak: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia 

roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie 

dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych 

osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych, jeżeli: 

a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  

w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem 

4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

mailto:iod@zbojno.pl
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c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem. 

5. Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich 

danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego 

zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym 

momencie. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

      XXXIV. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do swz, 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2a do swz, 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia -  zał. nr 2b 

do swz, 
4. Wykaz osób - zał. nr 3 do swz, 
5. Wykaz robót - zał. nr 4 do swz, 

6. Oświadczenie o aktualności informacji -  zał. nr 5 do swz 
7. Wzór umowy - zał. nr 6 do swz, 
8. Przedmiar robót - zał. nr 8 do swz 
9. Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 do swz. 
10. STWiORB - zał. nr 10 do swz 

                                                                      ZATWIERDZAM: 

 

 

______________________________ 

Kierownik Zamawiającego 


