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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania. 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.   

ul. Waryńskiego 9 

33-100 Tarnów 

tel. 14 6219381 

e-mail:  przetargi@mzb.tarnow.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow 

 

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

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje 

wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie 

podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może 

prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert, o których mowa w części XXXII („Opis kryteriów oceny ofert 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”), a po zakończeniu 

negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. 

 

IV. Negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  

1. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. 

2. Negocjacje treści ofert: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w 

ramach kryteriów oceny ofert. 

3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty 

wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia ich otwarcia. 

4. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji 

technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w 

odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o 

zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich 

muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w 

zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow
https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow
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8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu.  

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę 

dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców 

zaproszonych do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie iniekcji ciśnieniowej oraz 

docieplenie stropu w budynkach przy ul. Kąpielowej 4 i ul. Kąpielowej 4a 

znajdujących się w Tarnowie.    

 

CZEŚĆ 1 –  Wykonanie hydroizolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej 

kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych wraz z dociepleniem stropu w 

budynku mieszkalnym przy ul. Kąpielowej 4 w Tarnowie.  

 

CZEŚĆ 2 –  Wykonanie hydroizolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej 

kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych wraz z dociepleniem stropu w 

budynku mieszkalnym przy ul. Kąpielowej 4a w Tarnowie. 

 

Uwaga: budynki parterowe niepodpiwniczone z poddaszem nieużytkowym, 

konstrukcja murowana, dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej pokrytej 

blachą.  

 

Zakres robót:  

a) Wykonanie hydroizolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w 

technologii kremów iniekcyjnych obejmującą: 

- wykonanie badań stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w budynku oraz 

opracowanie wyników badań. Badania posłużą do oceny stopnia wysychania 

ścian. 

- przygotowanie podłoża (skucie tynków i oczyszczenie), 

- wykonanie hydroizolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej w 

technologii kremów iniekcyjnych (wyznaczenie otworów, wiercenie otworów, 

odpylenie otworów, przygotowanie preparatu iniekcyjnego, wykonanie iniekcji, 

zasklepienie otworów zaprawą systemową), 

- wywóz i utylizacja odpadów z budowy. 

b) Wykonanie docieplenia stropu obejmuje: 

- wykonanie prac przygotowawczych (oczyszczenie strychów wraz z 

utylizacja odpadów), 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii paraizolacyjnej, 

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej grubości 18,00 cm ze 

styropianu o współczynniku 0,031 W/(m2 * K), 

- wykonanie izolacji z folii polietylenowej, 

- wykonanie posadzki cementowej grubości 5 cm zbrojonej siatką. 
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Przy pracach należy uwzględnić: 

- wszelkie koszty związane z organizacja placu budowy, 

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu, 

- zakup i dostawę odpowiednich materiałów, 

- koszty związane z wywiezieniem i utylizacją odpadów. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót 

(kosztorysy ślepe) – załącznik nr 13. 

 

Okres gwarancji min – 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót  

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały użyte 

do robót budowlanych muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Po zakończonych robotach, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą w tym wszystkie wymagane opinie, 

protokoły, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne z potwierdzeniem miejsca ich 

wbudowania. Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do podpisania przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.  

Wykonawca dokona pierwszych zerowych rozruchów wyposażenia. 

 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane   

 

VI.    Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części/zadania określonych w pkt V 

„Opis przedmiotu zamówienia:”  

UWAGA: wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na cztery części (4 zadania) 

zamówienia.   

 

VII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę. 

Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 zadania/części zamówienia, 

określone w pkt V „Opis przedmiotu zamówienia:”  

 

VIII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie. 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

IX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 

albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 

dokumentów. 

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.  

 

X. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 

121 Pzp. 
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

 

XI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 

wykonywanie iniekcji, wykonywanie ocieplenia stropu wraz z robotami 

towarzyszącymi ogólnobudowlanymi wykonywane przez pracowników fizycznych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w 

której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje 

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej). 

 

2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty 

potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

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

oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez 

przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci 

zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 

Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o którym 

mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 Pzp 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie informacji o zastrzeżeniu 

możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o 

których mowa w art. 94 ustawy Pzp.   

 

XII. Termin wykonania zamówienia. 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po 

zawarciu umowy 
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2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem:  

3 miesiące od daty zawarcia umowy  

 

XIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

Załącznik nr 12 do SWZ. 

 

XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. b Pzp), 

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

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c 

Pzp), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. d Pzp), 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. e Pzp), 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp), 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. h Pzp) 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

 

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. i art. 7 ust. 1 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także 

wykonawcę: 

1) 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 Pzp, 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 tych należności 

(art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

2) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

4) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy (art. 

109 ust. 1 pkt 6 Pzp); 

5) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp); 
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6) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 

109 ust. 1 pkt 8 Pzp); 

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 

pkt 10 Pzp). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także 

wykonawcę: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W 

przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy 

lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty 

podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie 

zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą 

negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy 

konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 

publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

XVI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia na kwotę minimalną 100 000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 

technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał 2 roboty budowlane obejmujących zakresem roboty budowlane 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywanych 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich 

wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 

dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca 

przedłoży referencje albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów, o którym mowa powyżej – załącznik nr 4   

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 5  

 

XVII. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej zamawiający 

żąda: 

1) wykazu 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 

wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 

dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca 

przedłoży referencje albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej 
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami   

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej  zamawiający 

żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego, jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć 

w/w dokumentów, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu 

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o 

którym mowa w pkt 1 ppkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
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udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 

którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w pkt 4, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 

poszczególni wykonawcy.  

 

XVIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  

 sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

zamieszczono w Załączniku nr 6 do SWZ; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności;  

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 

albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
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5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 

mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

e) art. 109 ust. 1 pkt 5-8 i 10 Pzp. 

7) oświadczenie własne wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na 

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

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do SWZ   

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do 

SWZ. 
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części XVIII 

pkt 1 ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 

rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w części XVIII pkt 1 ppkt 3,4,5, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Dokument, o którym mowa w części XVIII pkt 1 ppkt 1, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o 

których mowa w części XVIII pkt 1 ppkt 3,4,5, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
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części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 

ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-8 i 10, 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 pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

XIX. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
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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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, 

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 roboty budowlane, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

7. 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. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 

XVIII ust. 1 pkt 1), pkt 4), pkt 5), pkt 6) i pkt 7) oraz oświadczenie własne 

podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 16 do SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że 

nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

XX. Odstąpienie wykonawcy od obowiązku składania podmiotowych środków 

dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320, dalej: „ustawa o 
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informatyzacji”, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp 

do tych środków 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazuje podmiotowe 

środki dowodowe, które zamawiający posiada, w Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

XXI. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od 

wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa 

w pkt 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, 

zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów. 

 

XXII. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń.  

1. Sposób sporządzania oferty: 

Oferta i załączniki do niej pod rygorem nieważności powinny zostać 

sporządzone w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zaleca się podpisanie każdego 

z załączników osobno a następnie ich spakowanie w formacie zip. lub 7z. 

Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne dla dokumentów 

elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej 
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„dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki 

dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane 

w postępowaniu, oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków 

komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, 

określa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp , oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 

mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby” pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych.   

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

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

1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument.   

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. 
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8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 

Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz.  

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 

rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie 

się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału.  

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz.  

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
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wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.   

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera 

w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także 

własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu 

elektronicznego.   

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

19. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące 

wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w 

szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności 

za pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do 

treści i kontekstu zapisanych informacji. 

 

XXIII. 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. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:  

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza na 

platformazakupowa.pl, o której mowa w części XXVII SWZ - „Sposób 

oraz termin składania oferty”; 

2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji 

Użytkownika” dostępnej pod adresem internetowym:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje stanowi również Załącznik 

nr 11 do SWZ. 
4. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone 

na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz zobowiązuje 

przestrzegać jej postanowień.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID 

postępowania lub oznaczeniem sprawy. 

 

XXIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy 

użyciu poczty elektronicznej. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Pan Paweł Bednarek – w zakresie przedmiotu zamówienia  

 e-mail: p.bednarek@mzb.tarnow.pl  

b) Pani Edyta Mende-Maniewska – w zakresie procedury przetargowej 

e-mail: e.maniewska@mzb.tarnow.pl  

c) Pani Katarzyna Molczyk – w zakresie procedury przetargowej 

e-mail: k.molczyk@mzb.tarnow.pl    

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a 

także ofert. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. 

treści przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - 

Prawo zamówień publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość 

do zamawiającego”.  

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

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

mailto:p.bednarek@mzb.tarnow.pl
mailto:e.maniewska@mzb.tarnow.pl
mailto:k.molczyk@mzb.tarnow.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

512 kb/s, 

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

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

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

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10.0, 

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3. 

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

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

8. 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. 

9. 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 

Zalecenia 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls rtf. odt. .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów:   .zip  .7Z 

2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

4. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

5. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 

pośrednictwem adresu email. 

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków. 

10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego z plików.  

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

XXV. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 

do 23.07.2022 roku przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

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

terminu związania ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

XXVI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ 

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

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 

dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 

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

5. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji, w szczególności 

w formatach pdf .doc .docx .xls rtf. odt, jpg (jpeg) (z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

Pzp,  

 

XXVII. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow  na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 24.06.2022 roku Ofertę 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem, kwalifikowanym,  zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Do oferty Wykonawca załącza tylko oświadczenia, o których mowa w pkt 3, 4, 5,6 

i ewentualnie w pkt XXI SWZ.  

Do oferty Wykonawca załącza kosztorysy ofertowe sporządzone metodą 

szczegółową.  

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt XVII XVIII aktualnych 

na dzień ich złożenia.  

3. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca 

dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór 

oświadczenia o braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Wzór 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 

do SWZ. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5. 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 10 SWZ. 
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow
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125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

stanowią odpowiednio  Załącznik nr 9 i Załącznik nr 8 do SWZ.  
7. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

8. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu osoby lub 

osób umocowanych do złożenia oferty na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust.2  Pzp,  

9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

10. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza 

się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji, z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

14. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 

W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

 

XXVIII.   Termin składania ofert. 

Do dnia 24.06.2022 r. do godziny 9.30 

 

XXIX. Termin otwarcia ofert. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1. W dniu 24.06.2022 r. o godzinie 10.00 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. do 

27.06.2022r. 

2.  Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow w sekcji Komunikaty. 

 

6.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia 

informacje, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert 

ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców 

lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 

przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

XXX. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które 

zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb.tarnow
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3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

4. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XXXI. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy obliczyć stosując metodę szczegółową kosztorysowania dla robót 

budowlanych i instalacyjnych, cena oferty winna być obliczona na podstawie 

załączonego kosztorysu ślepego (z zachowaniem kolejności robót jak w przedmiarze), 

cena winna być zgodna z zestawieniem kosztorysowym i sumą wartości wszystkich 

pozycji kosztorysu ofertowego, cenę podać w druku „OFERTA” (formularz ofertowy). 

2. Ceny ofertowe określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy 

i nie mogą podlegać zmianom 

3. Cenę oferty wyrażoną w złotych należy podać w kwocie netto oraz brutto tj. z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług /VAT/. 

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

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

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

5. W ofercie, o której mowa w pkt 4, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

XXXII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej części zamówienia 

będą: kryterium „Cena”:  100% 

a) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

Pc = (Cn / Co) x 100pkt 

gdzie:  Cn – cena najniższa wśród ofert  

Co – cena danego oferenta  

 

XXXIII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

XXXIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

Zamawiający wymaga zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie to utworzone zostanie poprzez potrącenie kwoty tj. …zł  z ostatniej 

płatności /faktury/ na rzecz Wykonawcy. Kwota ta zostanie zwrócona na pisemny 
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wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie 3 lat od daty 

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy.  

 

XXXV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

 

XXXVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części 

zamówienia, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 12 do 

SWZ. Termin zawarcia umów zostanie określony w informacji o wynikach 

postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania 

przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umów wykonawcy 

zostaną poinformowani po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

XXXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa 

w Dziale IX ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

 

XXXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się 

odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.  

 

XXXIX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XL. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

XLI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa 

w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

XLII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  



Zamawiający – Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie 

Oznaczenie sprawy:  ZP/5/2022 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

Strona 26 z 28 
 
 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 

XLIII. Ochrona danych osobowych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 

wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 

16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą 

dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też 

informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego 

dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 
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9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, 

że:  

1) administratorem danych osób fizycznych jest Miejski Zarząd Budynków 

Spółka z o.o. w Tarnowie 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim 

Zarządzie Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie możliwa jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl lub korespondencyjnie 

na adres 33-100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego  

4) w odniesieniu do danych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 

2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do 

danych osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 

prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia 2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków 

wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w 

jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 

(art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 
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12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

rozporządzenia 2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne 

wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, 

wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

wykonawca składa w ofercie.  

 

XLIV. Wykaz załączników do SWZ stanowiących jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy  

2) Załącznik nr 2 do SWZ –- oświadczenie  z art. 125  ust. 1 Pzp o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu  

3) Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw 

wykluczenia   

4) Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych  

5) Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

6) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy 

kapitałowej  

7) Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 

ust. 1 Pzp 

8) Złącznik nr 8 do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 125 ust. 5 Pzp 

(jeśli dotyczy) 

9) Załącznik nr 9 do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu art. 125 ust. 5 Pzp (jeśli 

dotyczy)   

10) Załącznik nr 10 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby o udostępnienie zasobów wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 118 ust. 3 i 4 Pzp (jeśli dotyczy) 

11) Załącznik nr 11 do SWZ – instrukcja użytkownika.  

12) Załącznik nr 12 do SWZ – projektowane postanowienia umowy  

13) Załącznik nr 13 do SWZ – kosztorysy ślepe – przedmiar robót  

14) Załącznik nr 14 do SWZ – o statusie przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) 

15) Załącznik nr 15 do SWZ – oświadczenie własne wykonawcy o brak podstaw 

wykluczenia art.7 

16) Załącznik nr 16 do SWZ – oświadczenie własne podmiotu udostępniającego 

zasoby o braku podstaw wykluczenia art.7 

 

 

Treść SWZ zatwierdzam 
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(data i podpis kierownika zamawiającego) 
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