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Sekcja I – Zamawiający 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,  
ul. Mickiewicza 5,  
64-100 Leszno 
nr tel.: 65 6529 60 92. 

2. Adres poczty elektronicznej: marika.neimann@pwsz.edu.pl 
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno 
4. 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/pwsz_leszno. 

Sekcja II - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Tryb podstawowy, prowadzony na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej w treści SWZ jako „ustawą”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro. 

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Sekcja III - Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. 
Komeńskiego w Lesznie 

2. Przedmiotowe roboty budowlane obejmują remont, przebudowę istniejącego obiektu kubaturowego (budynek DS) 
Zamawiającego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne wod.-kan, c.o. c.w.  elektryczną 
wewnętrzną instalację niskoprądową, teletechniczną, informatyczną, multimedialną). Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru 
zabezpieczenia i koordynacji robót. 

3.  Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie: 
3.1. Zakres prac rozbiórkowych/demontaże wewnętrzne: 

 Roboty rozbiórkowe dla ścian działowych wewnętrznych 
 Demontaż wyposażenia umywalni, toalet ogólnodostępnych, stolarki okiennej 
 Demontaż posadzki parteru w obrębie korytarza 
 Demontaż okładzin ściennych na korytarzach 

3.2. Zakres robót budowlanych wewnętrznych: 
 Przebudowa układu pokoi 
 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych 
 Wykonanie warstw posadzkowych na stropach 
 Wykonanie nowych ścianek działowych 
 Wykonanie schodów zewnętrznych do wyjścia z klatki środkowej 
 Wykonanie otworów drzwiowych, nadproży, ścianek systemowych, przegród wewnętrznych 
 Wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych 
 Wykonanie uzupełnień w ścianach istniejących, sufitach, wykonanie gładzi 
 Malowanie i naprawy tynków wewnętrznych 
 Montaż nowych drzwi (drzwi do pokoi z kontrolą dostępu). 

3.3. Instalacje sanitarne wewnętrzne: 
 Instalacje grzewcze (instalacje c.o. i c.w.) 
 Instalacje wod.-kan. (woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna) 
 Zmiana lokalizacji hydrantów wewnętrznych oraz wyprowadzenie jednego hydrantu 

3.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 Instalacja oświetlenia podstawowego 
 Instalacja gniazd wtykowych 230V 
 Zasilanie urządzeń technologicznych 
 Ochrona przepięciowa instalacji oraz ochrona przeciwporażeniowa instalacji 

3.5. Instalacje teletechniczne wewnętrzne: 
 Instalacja telefoniczna 
 Instalacja LAN 
 Instalacja kontroli dostępu 

3.6. Instalacje teletechniczne przeciwpożarowe: 
 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru 
 Instalacja DSO. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót został określony za pomocą dokumentacji: 
4.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
4.2. Projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym 

mailto:marika.neimann@pwsz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno


4.3. Przedmiaru robót 
4.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w odpowiednich branżach (zwane 

„STWiORB”),zwanej dalej także “dokumentacją techniczną” 
4.5. Decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 53/2021 z dnia 19.02.2021 r. 

5. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (zwanej 
dalej „SWZ”), dokumentacją techniczną, wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej specyfika-
cji, gdyż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
takich warunkach jak określone w ww. wzorze oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wie-
dzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także 
przestrzegając przepisów prawa, a w szczególności w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wyko-
nawstwa i odbioru robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie. 

6. UWAGA! W dokumentacji technicznej, we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa lub 
znak producenta, norma związana z produktem, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produk-
tów równoważnych, tzn. spełniających wszystkie parametry techniczne co wskazane za pomocą znaku to-
warowego, pochodzenia produktu lub normy. Zamawiający zatem dopuszcza zastosowanie materiałów 
i urządzeń innych producentów niż zaproponowano w dokumentacji technicznej ale o parametrach nie 
gorszych niż zaproponowane, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego i projektanta. Wszelkie nazwy 
towarowe lub producenta oraz normy (jeżeli występują) podane w dokumentacji technicznej należy 
traktować jako przykładowe. 

7. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty i dostarczone urządzenia, wykonawca udzielił min. 5-let-
niej rękojmi oraz min. 5-letniej gwarancji, z wyłączeniem dostaw materiałów określonych, na które Wyko-
nawca udziela rękojmi i gwarancji wynikającej z przepisów prawa oraz gwarancji producenta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego, wykazu pracowników wy-
konujących roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Tabelaryczny (podpisany przez 
Wykonawcę) wykaz osób realizujących zamówienie (minimum: nazwisko i imię) musi się znajdować na stałe 
na terenie budowy. 

5. Wykaz, o którym mowa w pkt. 4 będzie okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora 
nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa 
w § 19 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach perso-
nalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmiany. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy oraz w każdym 
czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie, potwierdzenia dysponowania personelem Wy-
konawcy lub podwykonawcy świadczącym roboty budowlane, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu 
pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji ich czasu pracy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwyko-
nawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało naliczaniem kar umownych, o  których 
mowa w § 19 Umowy. 

10. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji oraz we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.  

11. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
12. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym, 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego), 
45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45354000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45356000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 

Sekcja IV - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 



Sekcja V - Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi za protokołem 

przekazania terenu budowy, w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy za protokołem zdawczo odbiorczym. 
2. Termin zakończenia (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu) przedmiotu umowy - robót ustala się do 

31.12.2021 r. 
3. Termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skrócenia terminu (max o 30 dni) zgodnie ze złożoną ofertą. 

Sekcja VI – Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 ustawy 

„Art. 108 ust. 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

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

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

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

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, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym 

mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

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

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 



porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

- art. 109 ust. 1pkt 4,5 ustawy 

„Art. 109 ust. 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

4) 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;  

5) 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; 

 
2. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy. 

Sekcja VII – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie: 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to 
z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej 
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty 
Wykonawców którzy: 

1.4.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończyli: 

1.4.1.1. co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot 
zamówienia (należy przez to rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę: budynku użyteczności 
publicznej, budynku wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego) o wartości min. 
2 000 000,00 PLN brutto. 

1.4.1.2. co najmniej 1 (jedną) robotę o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia 
(należy przez to rozumieć wykonanie, przebudowę, rozbudowę wewnętrznej instalacji niskoprądowej, 
teletechnicznej, informatycznej, multimedialnej w budynku użyteczności publicznej, budynku 
wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego) o wartości min. 300 000,00 PLN brutto. 
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty w innych walutach niż PLN, Zamawiający 
przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu; 

1.4.2. wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: 



1.4.2.1. minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika 
budowy; 

1.4.2.2. minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

1.4.2.3. minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

Sekcja VIII – Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Podmiotowe środki dowodowe 
1.1. Do składanej oferty Wykonawca dołączy : 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do SWZ 
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

c) Zaakceptowany Wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 
1.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, którymi są: 
  tabela 1 

1) Wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
zostały wykonane lub są wykonywane. 
Wykaz musi zawierać min jedną robotę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy polegającej 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2A do SWZ. 
Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa 
oświadczenia i dokumenty określone w tabeli 1. 

1.4. Zapisy art. 128, 274 ust. 2 – 4 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio. 
2. Przedmiotowe środki dowodowe 
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

Sekcja IX – Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane 

w sekcji VIII tabeli 1 pkt. 1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia 
sekcji VIII ust. 1.3 stosuje się odpowiednio. 
 
 



Sekcja X - Udostępnienie zasobów 

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. 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do 
SWZ. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

4. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII tabeli 1 pkt. 1 
Wykonawca składa również w stosunku do podmiotu na którego zdolnościach Wykonawca polega. Postanowienia sekcji 
VIII ust. 1.3 stosuje się odpowiednio. 

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. Zapisy art. 119, 122 i 123 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio. 

Sekcja XI - Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz nie wymaga podania nazw ewentualnych podwykonawców. 

Sekcja XII - Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 

60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 do dnia 08.04.2021r.  

3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 1240 4722 1111 0000 

4851 7298; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310, 836 i 1572). 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b) – d), Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

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

o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

8. Zapisy art. 98 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio. 

Sekcja XIII – Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na podstawie art. 449 ust. 2 i 3 
ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie. 

1.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

9.4. Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
9.5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia na zasadach, o których mowa w art. 452 ust. 4 ustawy 



– Pzp. 
9.6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
9.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1140 1124 0000 4442 2200 1022 z dopiskiem : Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na realizację zamówienia pn. Przebudowa Domu Studenckiego 
 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. 

9.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

9.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

9.10. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

9.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9.12. Wypłata, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
9.13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
9.14. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
9.15. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
9.16. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 
9.17. Kwota, o której mowa w pkt 9.16 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
9.18. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 

przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania 
umowy, wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy. 

9.19. Zabezpieczenie wnoszone jest przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

Sekcja XIV- Informacje 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl   pod 

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

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie 

elektronicznej 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. 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. 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, 
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego 

nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

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

internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.  

7. 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. 

8. 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 

9. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady 

Ministrów z 09.11.2017r. 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. 

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). 

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z 

10. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij 
wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

Sekcja XV - Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest Pani Marika Neimann, email: 
marika.neimann@pwsz.edu.pl , w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 pod nr tel.: 65 529 60 92. 

Sekcja XVI - Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

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

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. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, 
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 

Sekcja XVII - Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. 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, które każdego z nich dotyczą.  

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

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


c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy 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”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości 
plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 
miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą 
starannością oraz ewentualne rabaty. 

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. 
10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 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. 

11. 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. 

Sekcja XVIII - Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy podać w załączonym do SWZ formularzu oferty. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto 
z Formularza ofertowego.  

2. Cena oferty musi zawierać łącznie koszt przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi oświadczeniami określonymi 
w niniejszej SWZ. 

3. Cenę oferty należy podać jako cenę brutto (wraz z podatkiem VAT). 
4. Cenę oferty oraz wszystkie ceny jednostkowe brutto należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Cenę oferty oraz składające się na nią kwoty jednostkowe brutto należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza. 

5. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także opłaty, 
koszty ewentualnego cła i odprawy celnej, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  

6. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą ulegać zmianie w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

7. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach 
określonych w art. 223 ust. 2 ustawy PZP. 

Sekcja XIX – Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w dokumentach zamówienia.  

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może 
wycofać ofertę. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 08.04.2021r. do godz. 9:00 należy umieścić na platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk 

„Przejdź do podsumowania”. 
6. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 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.  

7. 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. 

8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 
 

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


Sekcja XX – Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 08.04.2021r. o godz. 9:30 przy użyciu 
systemu teleinformatycznego. 

2. 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: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”. 

Sekcja XXI - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
14.1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. 
14.2. Zamawiający, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, sprawdzi czy oferty nie podlegają odrzuceniu m.in. zostanie 

zbadana treść oferty i jej zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

14.3. Kryteria wyboru oferty: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena ( koszt – całkowity ) 60 % 

2 Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia, z uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku kierownika 
budowy 

20 % 

3 Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20 % 

 
Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
Gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof - cena podana w ofercie będzie liczona wg 
Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 



2 Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia, z uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku kierownika budowy” (W2) punktowane 
zostanie doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego 
zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ostatnich 5 latach przed dniem składania ofert: 
- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy budowie, przebudowie lub 

rozbudowie 1 budynku użyteczności publicznej, wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - Wykonawcy, 
którzy zadeklarują taką osobę otrzymają - 5 pkt, 

- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy budowie, przebudowie lub 
rozbudowie 2 budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - Wykonawcy, 
którzy zadeklarują taką osobę otrzymają - 10 pkt. 

- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy budowie, przebudowie lub 
rozbudowie 3 budynków (i więcej) użyteczności publicznej, wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - 
Wykonawcy, którzy zadeklarują taką osobę otrzymają - 20 pkt. 
Punkty zostaną przyznane na podstawie Załącznik nr 1 do SWZ i załączonych* do oferty dowodów na 
potwierdzenie wymaganego doświadczenia wskazanej osoby, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego osoba ta pełniła funkcję 
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

*UWAGA: Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dowodów w postaci dokumentów w 
rozumieniu rozdziału VI specyfikacji i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1126) - tym samym Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia tych 
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi stosownych dowodów - na 
potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia osoby wskazanej w pkt. 3 Formularza oferty - w chwili 
złożenia oferty - otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert (nie ma możliwości późniejszego uzupełnienia 
dokumentu). 

3 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia” (W3), dokonana zostanie ocena ofert w następujący sposób: 
1) Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 10 dni      - Wykonawca otrzyma 5 pkt. 
2) Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni - Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni - Wykonawca otrzyma 20 pkt. 
Punkty zostaną przyznane na podstawie Załącznika nr 1 do SWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia o więcej niż 30 dni, Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy czas do skrócenia, czyli 30 dni. W przypadku zaś, gdy Wykonawca 
pozostawi niewypełnioną rubrykę dotycząca skrócenia terminu wykonania zamówienia lub wpisze zero dni, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie skraca terminu wykonania zamówienia i zrealizuje je w terminie do 
31.12.2021 r. 
Wykonawca otrzyma punkty (wg punktacji określonej powyżej) za zadeklarowanie skrócenia terminu realizacji 
zamówienia o pełen okres spośród: 10 dni, 20 dni lub 30 dni .W przypadku wskazania w ofercie 
połowicznych/ułamkowych wartości lub innej pełnej liczby dni niż 10, 20 lub 30 wówczas Zamawiający przyjmie 
pełny zadeklarowany w ofercie okres dni możliwy do skrócenia. 

 
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie 
Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie 
odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie 
kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru. 

14.5. Obliczenia punktacji będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Sekcja XXII - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 



– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 

SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308 ust.2 ustawy, 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.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

Sekcja XXIII – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
2. Projektowane postanowienia określa wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

Sekcja XXIV – Inne istotne informacje dotyczące postępowania 

1. Zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną na wniosek Wykonawcy.  
3. Zamawiający: 

 nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, 
 nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
 nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
 nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,  
 nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
 nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  
 nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy, 
 nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy, 
 nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 

94 ustawy, 
 nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i 121 ustawy, 
 nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy 
 przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7, 8. 

 

Sekcja XXV - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

Sekcja XXVI - RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się: 

a) listownie na adres: 64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5 

b) przez e-mail: iodo@pwsz.edu.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku niniejszym postępowaniem przetargowym będą przetwarzane w następujących 

celach: 

a) związanych z przetargiem; 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
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6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych*; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

UWAGA:  

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

(**) Wyjaśnienie: 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. 

Sekcja XXVII – INNE 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmawiający, na podstawie ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191 ze zm.), 
dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją niniejszego 
zamówienia za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną 
do udzielania wyjaśnień i informacji w tym zakresie jest Pani Marika Neimann. 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik do SWZ Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2A do SWZ Wykaz osób i usług 

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne 

zasoby na potrzeby realizacji zamówienia  

Załącznik nr 4 do SWZ Umowa - wzór 

 

 


