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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG W TRYBIE PODSTAWOWYM 
 

na roboty budowlane poniżej (5.350.000 euro) 
kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP  
oraz   

w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  
z dnia 1 stycznia 2021r. 

w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości  
w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów  

 
REMONT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SZATNI  

ORAZ KOMUNIKACJI 
W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSTIR 

PRZY UL. DWORCOWEJ 22 W MIĘDZYCHODZIE 
 

 
Postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 
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I    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 
MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI Spółka z o.o. 

ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód 
NIP: 595-146-16-19 Regon: 3016422719 

tel. 603 250 242  
www.mostir-miedzychod.pl  

e-mail: biuro@mostir-miedzychod.pl  
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania (profil nabywcy), na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SIW oraz inne dokumenty zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod 
 
Rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. O/Międzychód Nr konta 14 1090 1388 0000 0001 1925 0700 
 
II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

3 ustawy PZP 
 

III  INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
       OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 
IV   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest  

REMONT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SZATNI ORAZ KOMUNIKACJI W BUDYNKU HALI 
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSTIR PRZY UL. DWORCOWEJ 22 W MIĘDZYCHODZIE. 

 
Program „SZATNIA NA MEDAL”  
 

2. Krótki opis i charakterystyka: 

Zakres remontu obejmuje główne roboty budowlane: 
 
- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń 
- wymiana okładzin ściennych z płytek 
- wymiana okładzin podłogowych z płytek 
- wymiana okładzin podłogowych z wykładziny PVC 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- układanie tynków żywicznych na ścianach w wybranych pomieszczeniach 
- wymiana baterii umywalkowych, natryskowych, umywalek, desek sedesowych 

 
Szczegółowy zakres i obmiar robót przedstawiono w kosztorysie ślepym - stanowiący załącznik 
do SWZ 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SWZ oraz 
zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, 
a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Prezesa Zarządu MOSTIR Sp. z o.o. w Międzychodzie.  

 
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz jego opis zawarte są w: 

 przedmiary robót/kosztorysy ślepe 

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę:  

1) Zgodnie z zapisem art. 438 ust. 1 pzp Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności objęte 
przedmiotem zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji 
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zamówienia. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z nadzorem nad realizowanymi 
robotami budowlanymi, transportem materiałów oraz osób na teren realizowanych robót budowlanych. 

2) Zamawiający, zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie realizacji wykazu osób, które będą 
realizować przedmiot umowy oraz żądania dokumentów źródłowych (umowa o pracę itp.) potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 1 musi być spełniony przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy 

4) Wykonawca zobowiązany jest spełniać przedmiotowe wymagania, przez cały okres obowiązywania umowy, 
również w przypadku zmiany osób i wyznaczenia zastępstwa.  

 
WIZJA LOKALNA!!! 
Wskazane   jest,   aby   Wykonawca   przed   złożeniem   oferty   zapoznał  się szczegółowo z obiektem oraz 
pomieszczeniami, w których prowadzone będą prace remontowe. 
Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej z podaniem proponowanego terminu należy przesłać na adres 
e-mail: biuro@mostir-miedzychod.pl 
 
3. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

a) Zamawiający informuje, iż wszystkie nazwy własne producentów urządzeń/rozwiązań technicznych 
zastosowanych i wymienionych w dokumentacji projektowej traktuje jako przykładowe. 

Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert 
zawierających materiały i rozwiązania technologiczne równoważne, a wszelkie wyroby określone w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne standardy jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać wyroby, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Parametry równoważności dla 
poszczególnych wyrobów określone zostały w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
b) Zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez 

Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, 
który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SWZ, jest obowiązany 
na podstawie art. 101 ust. 5 Ustawy, wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

c) Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają określonym w SWZ wymaganiom, 
powinni dołączyć do oferty dokumentację techniczną określającą parametry oferowanego produktu oraz 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem 
opisanym przez Zamawiającego. Zastosowanie przez Wykonawcę produktu lub rozwiązania równoważnego 
wymaga zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

d) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę produktów lub rozwiązań równoważnych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wtedy do złożenia pisemnej 
informacji Zamawiającemu o propozycji zastosowania wyrobu lub rozwiązania równoważnego wraz z 
dostarczeniem dokumentacji technicznej określającej parametry oferowanego produktu lub rozwiązania, 
pisemnej akceptacji projektanta oraz oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego 
produktu lub rozwiązania równoważnego z produktem lub rozwiązaniem opisanym przez Zamawiającego 
zgodnie. Informacja musi zostać kompletnie złożona Zamawiającemu na minimum 14 dni przed planowanym 
przez Wykonawcę terminem zastosowania produktu lub rozwiązania równoważnego. Zastosowanie produktu 
lub rozwiązania równoważnego wymaga zaakceptowania go przez Zamawiającego. 

4.  OBOWIĄZKI STRON 
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 

- kompleksowej organizacji zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy w sposób 
umożliwiający realizację zamówienia – na własny koszt, (Zamawiający zapewnia media tj. wodę i 
prąd).  

- wykonania, oznakowania i utrzymania na własny koszt ogrodzenia oraz należytego  
zabezpieczenia terenu budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy osób               
i mienia znajdującego się na terenie budowy. 
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- w okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały i odpady niezwłocznie usuwał poza teren budowy. 

Na terenie budowy i jego ogrodzeniu obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania wszelkiego rodzaju 
plakatów, reklam, ogłoszeń. – chyba, że Wykonawca otrzyma taką zgodę Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie napisy, hasła i graffiti. 

- zapewnienia sprawnej koordynacji poszczególnych branż pod nadzorem Inwestora 

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót: usunięcia np. gruzu i odpadów z terenu budowy i 
ich zagospodarowania, odtworzenia uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu 
z dnia przejęcia frontu robót. W powyższym zakresie dotyczącym usunięcia gruzu i odpadów 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (Dz. U z 2018r. poz. 21), a w szczególności będzie się posługiwać przy gospodarowaniu 
odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Ponadto Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt zapewni odprowadzenie ścieków bytowo produkcyjnych powstałych 
w wyniku realizowanego przez niego przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa (dotyczy zewnętrznego zaplecza socjalnego)  

- informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie (w tym dopuszcza się pocztę 
elektroniczną) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonywania robót 
zanikających. 

- uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru inwestorskiego 
może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w okresie do 3 dni roboczych 
od daty zawiadomienia. 

- w zakresie wzajemnego współdziałania podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiający                               
i Wykonawca zobowiązują się działać bez zbędnej zwłoki, przestrzegając obowiązujących przepisów 
prawa i ustalonych zwyczajów. 

- zamawiający i Wykonawca nie rzadziej niż raz w tygodniu zorganizują narady koordynacyjne z 
udziałem uczestników procesu budowlanego, których obecność jest uzasadniona na danym etapie 
realizacji przedmiotu umowy. Narady zwołuje i prowadzi Kierownik budowy lub/i Inwestor.  

- zapewnienia by na terenie budowy znajdowały się wyłącznie materiały i sprzęt przeznaczony do 
realizacji przedmiotu umowy oraz, by materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy i 
przeznaczone do realizacji zadania inwestycyjnego oznakowane były znakiem bezpieczeństwa, 
posiadały ważne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania bądź świadectwa zgodności, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Powyższe wyliczenie obowiązków Wykonawcy nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania 
Wykonawcy, objętego przedmiotem umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy 
wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a 
potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2.    Zamawiający w terminie do 7 dni od zawarcia umowy z Wykonawcą zamówienia – zwoła naradę 
koordynacyjną – podczas której Wykonawca sporządzi/ustali harmonogram terminowy prac budowlanych, 
który będzie podlegał pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania harmonogramu 
oznaczać będzie jego akceptację. 
Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco harmonogram prac/działań – w zależności od 
faktycznego postępu robót przedstawiając Zamawiającemu proponowane zmiany w harmonogramie z 7-
dniowym wyprzedzeniem do zatwierdzenia. 
Zmiany w harmonogramie nie będą mogły wpływać na określone w SWZ terminy wykonania zamówienia. 
 

3. Prace będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone na zagospodarowanym terenie – placu budowy 
oraz na terenie Inwestora. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał czystość i porządek oraz 
sukcesywnie usuwał odpady z terenu budowy. 

4. Zakres ogólny przedmiotu zamówienia  

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia (dokumentacja projektowa) stanowiący Załącznik do SWZ, który opisuje wymagania i 
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oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących 
przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania, w tym  w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 739).  

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonanego przez siebie zamówienia, w tym za przebieg 
oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania rękojmi i 
gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty, natomiast na materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z deklaracją ich producenta – na okres nie krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, kiedy to 
producent materiałów lub urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje krótszy 
okres gwarancji, różnicę okresu objęcia gwarancją (a tym samym obowiązków gwarancyjnych) wymaganego 
przez Zamawiającego, a okresu wskazanego przez producenta wypełni (przejmie na siebie obowiązki 
gwaranta) Wykonawca.    

7. Wykonawca zabezpieczy we  własnym  zakresie i na  własny   koszt,  wszystkie materiały niezbędne do 
realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności konieczne ekspertyzy, 
opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne, mapy do celów projektowych – jeżeli będą potrzebne. 

 
UWAGA!!! 
Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami. 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 
Kod: 45000000-7   Roboty budowlane  

 
V    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 
Termin realizacji zamówienia: 
 

Zakres prac Termin wykonania 
 

 
prace budowlane  

 
w terminie zaoferowanym w ramach 

kryterium oceny oferty, jednak  
nie dłuższym do 30.09.2021r.  

 
 
 
VI   PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  
       KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych  
w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 
 
VII INFORMACJE O OŚRODKACH 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. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami,  
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w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. 

       System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod 
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta  

w Systemie, ani logowania do Systemu. 
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu 

https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod 
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
platformazakupowa.pl. w zakładce Regulamin. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności 
składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie 
oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie 
dotyczącej prowadzonego postępowania. 

7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również 
komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:  biuro@mostir-miedzychod.pl 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod na stronie 
dotyczącej prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji 
elektronicznej. 

12. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, 
które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 
technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02 

 
VIII  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
         W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM  
         W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART.66 I  
         ART. 69 USTAWY PZP 

 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. 
 
IX    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
 

- w sprawach formalno-prawnych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia 

Prezes Zarządu – Ryszard Rogala, e-mail: biuro@mostir-miedzychod.pl 
 
Wszelka komunikacja winna być prowadzona za pośrednictwem Systemu (profilu nabywcy). 
 
X    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

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. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Termin związania ofertą: do dnia 30.06.2021r. 
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XI    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty w formie pisemnej. 
2.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (tj. formularz oferty wraz z formularzem specyfikacji 

cenowej) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie 
na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod 
 
Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej  (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
 
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.). 
 

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.653, 
z późn.zm.). 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona według wzorów Zamawiającego 
stanowiących załączniki do SWZ tj. Formularz oferty oraz załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-
cenowy. Wielkość i układ formularza może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ. 

4. Zamawiający wymaga, aby składana oferta zawierała wypełnione wszystkie obowiązkowe pola dedykowane dla 
niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl oraz załączono do niej załączniki 

1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) 
2) Kosztorys ślepy (Załącznik nr 3 do SWZ) 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ) 
4) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy, 

5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Oryginał pełnomocnictwa                         
w formie elektronicznej musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
wystawiającą pełnomocnictwo lub notariusza uwierzytelniającego takim podpisem kopię pisemnego oryginału.  

6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  w elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia o której mowa wyżej, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, 
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do 
oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający 
będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa                          
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 
ze zm.). 
Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej: 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.   

 
10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, tj. nazwy firmy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
11. Zgodnie z art. 219 ust.2 ustawy Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia oferty. 
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12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że elektroniczne powiadomienie wpłynie 
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione                      
z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

15. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w sposób wskazany w SWZ. 
 
XII   TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2021r. o godz. 9:30 
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 01.06.2021 o godz. 10:00  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:      
https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod w postaci elektronicznej 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć ́na sfinansowanie zamówienia.  
5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) cenę oferty. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach zawartych w ofertach 

7. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert. 
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić) lub  wycofać 

złożoną ofertę.  
9. Oferta złożona po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 
10. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
 
XIII  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z 
przesłanek o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp  
 
Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP,  zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ. 
 
1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 110 

ust 1) 
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 i 6 lub art.109 
ust. 1 pkt. 2-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  
 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;  

 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, Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 2019  
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. (art. 110 ust 2) 
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4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. Art. (110 ust 3) 

 
XIV  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w rozumieniu art.3 ust. 1 i 2  ustawy o 

informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 17.01.2019r. (Dz.U. 2019 poz. 178), tj. cena - wartość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza asortymentowo - cenowego i określenia w nim ceny 

netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto. 
4. W przypadku podpisania umowy, cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, w związku z tym skutki 

finansowe jakichkolwiek błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów Wykonawcy lub 
błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów zawartych w dokumentach określających 
zakres i sposób wykonania zamówienia, których istnienie Wykonawca mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty - obciążają Wykonawcę. Wykonawca MUSI przewidzieć wszystkie okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę całkowitą zamówienia, a konieczność wykonania wszelkich robót 
dodatkowych i nieprzewidzianych przez Wykonawcę, warunkujących należyte wykonanie 
zamówienia nie będzie mogła być dodatkowo zapłacona po ich wykonaniu.  

 
XV   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  
        WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERTY 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty: 

a) złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
b) które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.   

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
CENA – 60 % 

 
Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez wartość brutto oferty badanej.  
Uzyskany współczynnik przemnożony przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów w tym kryterium da 
wartość punktową. 
 

Ocena oferty    = 
       CENA   

 
        wartość brutto oferty z najniższą ceną 

x 60 pkt    wartość brutto oferty badanej 
 

Wykonawca w w/opisanym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 
SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI - 40% 
Wykonawca ma możliwość zaoferowania następujących terminów realizacji i uzyska odpowiednio ilość punktów w 
tym kryterium: 
 

a)    do 30.09.2021r.  – 0 pkt  
b)    do 15.09.2021r.  – 20 pkt 
c) do 31.08.2021r. – 40 pkt 

 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 40 punktów. 
Za oferowany przez Wykonawcę termin realizacji zadnia przyznane zostaną punkty zgodnie z w/przyjętymi zasadami. 
 
Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z 
punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, 
udzielając zamówienie oferentowi, który je złożył. 
 
Ocena końcowa oferty: 
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” i „skrócony termin realizacji”. 
 
1. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej 

oceny punktowej. 
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2. 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 do 
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, 

którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨                     
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ 
przesłanki do unieważnienia postępowania.  

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

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru 

oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę);  

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, chyba, że rozdział XXIII 
stanowi inaczej.  

 
XVII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX Rozdziału 
2 Oddział 2 ustawy PZP. (art. 505-551 PZP) 
 

XVIII   INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                 

z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 
 

 Wykonawca będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami 
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które spełniają następujące 
wymagania: 

co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej. 
 

Osoba ta powinna: 
- posiadać wyższe wykształcenie techniczne; 

- posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które umożliwiają tej osobie pełnienie funkcji 
kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, lub odpowiednich przepisów obowiązujących 
na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394) lub zamierzający 
świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. 
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U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanych – bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego  

- posiada doświadczenie zawodowe (nabyte po uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w 
trakcie którego samodzielnej pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej dwóch robót 
budowlanych obejmujących prace tożsame w przedmiotem zamówienia. Poprzez pojęcie 
„samodzielnie pełnił funkcję kierownika budowy” Zamawiający rozumie samodzielne pełnienie tej 
funkcji przez cały czas procesu inwestycyjnego z przekazaniem do użytkowania obiektu/budowli 
włącznie.  

Spełnienie oczekiwanych wymagań w stosunku do wyżej wymienionych osób należy wykazać w postaci odpowiednich 
dokumentów określających przygotowanie zawodowe i zestawienie wykonanych obiektów wykazując tym nabyte 
doświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty na zasadzie 
spełnia-nie spełnia 
 
UWAGA!!! 
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza obowiązujące  
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394). 
 
Reasumując: 
Zamawiający informuje, iż na udowodnienie spełnienia powyższego warunku dotyczącego dysponowania przez 
Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 wypełniony załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia. 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  
uprawnienia lub kserokopię uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej organizacji 
samorządu zawodowego. 

 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie 
roboty budowlane - tożsame z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto. 
 
 
XIX      WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy 
złożyć: 
1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku 

nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych: 

 
a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub kserokopię uprawnień osób, o 
których mowa w rozdz. XVIII SWZ i zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej organizacji samorządu 
zawodowego osób 

b) Wykazu zawierającego  należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych – 
tożsamych z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto.  

Uwaga!!! 
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: wykaz osób, które będą 
wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi 
informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 
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Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, iż 
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art. 
46 ust. 5 pkt 1,3 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
XX       INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  
 
XXI      DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
            DOWODOWYCH 

 
1. Oświadczenia złożone według wzoru na załączniku nr 2 do SWZ będą składane w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczeń 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczeń 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

3. Podwykonawcy. 
a) Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
nazw podwykonawców – o ile są znani. 

 
XXII    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu 
 
XXIII   ZABEZPIECZENIE NALŻETYGEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
 
XXIV    ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SWZ  
             I UDZIELENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ 

 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku,                         
o  którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 
4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SWZ za pośrednictwem Platformy,                         

w zakładce „Pytania do postępowania”. Za datę wpływu wniosku o udzielenie wyjaśnień przyjmuje się datę 
zapisania na serwerach.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieści na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mostir_miedzychod 

 
XXV     ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na 

podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XV niniejszej SWZ. 
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 223 ust 2 ustawy PZP niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 

226 ust 1 ustawy PZP 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 255 ustawy PZP. 
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XXVI    TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 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.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
wyżej jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 
ofertę. 
 
XXVII   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH  
             OSOBOWYCH (RODO)  

 
Klauzula informacyjna  dla  Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu MOSTiR Sp. z o.o. z siedzibą w 
Międzychodzie, przy ul. Dworcowej 22. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w MOSTiR Sp. z o.o. jest Pan Maciej Żurkowski tel. 605 834 845 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SWZ prowadzonym w 
trybie podstawowym  (nr postępowania 01/2021) 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4  Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
  przysługuje Pani/Panu prawo: 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e  RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
    
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, zapisów postanowień 
umownych, nie może naruszać integralności protokołu wraz z załącznikami.  
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
Załączniki:  
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ) 
3. Kosztorys ślepy (Załącznik nr 3 do SWZ) 
4. Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) 
5. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) 
 



   Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym o wartości szacunkowej  

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych 
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