
Zamawiajqcy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
Dzialaj4ce w imieniu irzecz:
Zespotu Szk6l Ekonomicznych
w Slupsku, ul. Sobieskiego 3
76-200 Stupsk

SPECYFIKACJA WARUNKOW
ZAM6WIENIA

Doko6czenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespolu
Szk6I Ekonomicznych w Slupsku przy uI. Sobieskiego 3

Przedmiotowe postgporvanie prowadzone jest przy uryciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastgpuje za po5rednictwem platformy zakupowej

dostgpnej pod adresem interneto\ryym: //platformazakupowa.pVpn/pgm_stupsk
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l. Nazwa oraz adres Zamawiaj4cego:

Dane Zamawiajqcego:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4;76-200 Sfupsk
Dzialaj4ce w imieniu irzecz:
Zespofu Szkol Ekonomicznych
w Sfupsku, ui. Sobieskiego 3

76-200 Stupsk

E-mail : zamowienia.publicane@pgm. slupsk.pl
Godziny pracy Zamawiajqcego: od poniedzialku do pi4tku w godz. od 7:00 do go&. 15:00

2. Adres strony internetowej, na kt6rej udostgpniane bgdq zmiany i wyjaSnienia tre5ci SWZ
oraz inne dokumenty zam6wienia bezpo5rednio zwiqztae z postgpowaniem o udzielenie
zam6wienia : http ://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3. Tryb udzielania zam6wienia:

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest zgodnie art. 275 pkt. I w trybie
podstawowym o szacunkowei wartoSci zam6wienit przekraczaj4cei kwotg 130 000,00 zlotych
a nie przekraczajqcej warto5ci okre5lonej art. 3 ust. I pkt. I ustawy z dnia I I wrzesnia 2019
roku Prawo zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz.lJ. z 2019 r. poz. 2019 z nn.), ntanej
dalej ustaw4 PZP.

4. Ztmawi$qcy nie przewiduie wyboru najkorrystniejszej oferty z mo2liwoSciq prowadzenia
negocjacji.

5. Opis przedmiotu zam6wienia:

5.1. Przedmiotem zam6wienia s4 roboty budowlane wykonane w ramach zatlaniapn. ,.Dokoriczenie
prac remontorvych w pomieszczeniach w budynku Zespolu Szk6l Ekonomicznych w
Slupsku przy ul. Sobieskiego 3"

5.2. Przedmiot zam6wienia obejmuje: wykonanie rob6t budowlanych, kt6re obejmuj4 wszystkie
czlmno6ci majqce na celu poprawg stanu technicznego pomieszczefi szkolnych oraz
dostosowania do potrzeb szkoly .

5.2. L Opis przedmiotu zam6wienia zawierajq zalqcnriki stanowiqce do niniejszej SWZ:,
5.2.1.1. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia (zalqcnrik nr 7),
5.2.1.2. Przedmiar rcb6t(zalqcnik nr 8).

5.2.2. Roboty musz:l by6 wykonane zgodnie z opisanq w pld. 5.2.1. dokumentacj4 , obowi4zuj4cymi
przepisarni, normami orazrra ustalonych umow4 warunkach.

5.3. Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy i podwykonawc6w zakudnienia na umowQ o pracg os6b
wykonujqcych nastgpujqce c4mno6ci instalacyjne w ramach realizacjiprzedmiotu zam6wienia:
5.3.1. kladzenia gladzi i mas wykoriczeniowych,
5.3.2. malowania,

5.3.3. tynkowania
o ile mieszczq sig one w zakresie art. 22 $ I Kodeksu Pracy, kt6ry brzmi: ,Przez nawiqzanie
stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sig do wykonywania pracy okre5lonego rodzaju ta rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem orv w miejscu i czasie wyznaczonym przezpracodawcg,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem".
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5.4. Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b, uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli
spelnienia przez Wykonawcg ww. wymagari oraz sankcji z qrtufu niespehrienia tych wymagari
okreSlono w zal4czniku nr 5 do SIWZ -wzorze umowy.

5.5. Zamawiaj4cy nie okre6la dodatkowych wymagaf zrriqzanychz zatrudnieniem os6b,
o kt6rych mowa w art.96 ust. 2 pkt.2 pzp.

5.6. Opis przedmiotu zam6wienia za pomoce kod6w CPV Wsp6lnego Slownika Zam6wiefi:
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szk6l Srednich
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

453 I 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczre
5.7. Zapisy dotvczace przedmiotu zam6wienia:
5.7.1. Wymagany okres rgkojmi na wykonany przedmiot zam6wienia wynosi 60 miesigcy.
5.7.2. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot zam6wienia wynosi 36

miesigcy i zostanie okreSlony zgodnie z ofertEwykonawcy (kryterium oceny ofert).
5.7.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam6wienia zostalo wskazane pochodzenie (marka,

znak towarowy, producent, dostawca) lub odniesiono sig do norn, europejskich ocen
technicznych, aprobat, Zamawiajqcy dopuszcza produkty r6wnowaine o parametrach
jakoSciowych i cechach uftkowych, co najmniej na poziomie parametr6w wskazanego
produktu. Za mateialy r6wnowa2ne rozumie sig materialy o parametrach technicanych i
jakoSciowych nie gorszych lub lepszych ni2 podane w szczeg6lowym opisie zam6wienia lub
przedmiarach rob6t.

5.7.4. Wykonawca ma obowi4zek udowodnienia, i2 zastosowanie roztriqzarria r6wnowaznego
pozwol4 osi4gnq6 wszystkie zalohenia techniczne przedmiotow ego zadania.

5.7.5. W przypadku przyjgtych przez Wykonawcg do wyceny material6w lub urzqdzeh
r6wnowa2nych, do oferty Wykonawca dol4cza:

5.7.5.1. wykaz innych, r6wnowaZnych rozwiqzah, sporzqdzony wedfug wzoru stanowiqcego
zal4cznikNr 10 do SWZ;

5.7.5.2. dokumenty wykazuj4ce r6wnowa2no56 tych romti4zah w stosunku do okreSlonych
w pkt. 5.2.2. SWZ tj. atesty, aprobaty, deklaracje zgodno6ci przepisami i normami orazkafi
katalogowe producent6w material6w r6wnowa2nych, potwierdzajqcych, 2e proponowane
roz-tti4zania w r6wnowa2nym stopniu spelniajq wymagania okreslone w dokumentacji
budowlanej.

5.7.6. Materialy r6wnowazne b9d4 oceniane pod wzglgdem mo2liwo5ci uzyskania okre6lonych dla
materialu poziomu funkcj onalno6ci, koszt6w eksploatacj i, niezawodnoSci dzialania.

5.7.7. CigLar udowodnienia, ze mateialy s4 r6wnowa2ne w stosunku do wymogu okre6lonego przez
Zamawiaj1cego spoczywa na Wykonawcy. Je2eli materialy zaoferowane przez Wykonawcg
jako r6wnowa2ne nie bgd4 r6wnowa2ne do okre6lonych w dokumentacji projektowej w Swietle
przedlo2onych przez Wykonawcg dokument6w, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
nieodpowiadajqca treSci SWZ.

5.7.8. Jeieli do oferty nie zostan4 zal1czone dokumenty o kt6rym mowa w pkt.5.7.5. SWZ,
Zamawiajqcy przyjmie, 2e Wykonawca odstgpuje od oferowania material6w r6wnowa2nych.

5.7.9. Wykonawca zapoznal sig z terenem budowy (podlqczenia, rozbi6rki, stosunki z istniejqcymi
s4siadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe irp.) oraz ograniczeniami wynikajqcymi
z utr4rmaniem funkcjonowania istniei4cych dzialalno6ci w otoczeniu terenu budowy, jakie
mogq miei wplyw na ryzyko i okoliczno6ci rcalizacji przedmiotu zam6wienia oraz przyjmie
zam6wienie do realizacji bez zastrzeileh. Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za koszty
nirycia medi6w niezbgdnych do realizacji rob6t. Wszelkie koszty ruiryciamedi6w mti1zane
z wykonywaniem rob6t bgd4 ponoszone przez Wykonawcg.
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w postgpowaniu, okeSlone w plrt. 11.2. SWZ i ogloszeniu o zam6wieniu.
11.2. Na podstawie art. ll2 ustawy Prawo zamlwieh publicznych, Zamawiaj4cy ustala nastgpuj4ce

ri,arunki udzialu w postgpowaniu:

ll.2.l. warunki u&ialu dotycz1ce zdolno6ci do wystgpowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiaj4cy nie stawia warunk6w;

11.2.2. warunki udziafu dotycz1ce uprawnierf, do prowadzenie okreSlonej dzialalno5ci
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w - Zatnawiajqcy nie
stawia warunk6w;

11.2.3. warunki udzialu dotyczqce sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajipy nie
stawia warunk6w;

11.2.4. warunki udziafu dotyczqce zdolno5ci technicznej lub zawodowej - warunek zostanie
uznany za spelniony, jeLeli Wykonawca wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, aje2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie,
jedn4 robotg budowlan4 w zakresie rob6t remontowych wykoriczeniowych o wartoSci co
najmniej bOAAUp0zl brutto. Za iedna robote naleiy rozumiei robotv wvkonane na ied.nvm
budynku,

I1.3. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci,
polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezale2nie od
charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.

I 1.4. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach podmiot6w udostepniajqcych zasoby, musi
udowodni6 Zamawiaj4cemn, 2e rezlinrjqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowi4zatie (zalqcn* nr 4 do
SWZ) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby
realizacji zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Wykonawca
realiruj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w.

11.5. Zamawiaj4cy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne
lub zawodowe pontralajq na wykazanie pfizez Wykonawcg spehriania warunk6w udziatu
w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
kt6re zostaly przewidziane wzglgdem Wykonawcy,

11.6. Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt. 11.4. SWZ, nie
potwierdzaj4 spelnienia przez Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq
wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy bgdzie Zqdal, aby Wykonawca
w terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami, albo wykazal, 2e samodzielnie spelnia warunki udziafu w postgpowaniu.

11.7. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladnia ofert, powolywa6 sig na zdolno6ci lub
sytuacjg podmiot6w udostepniaj4cych zasoby, je2eli na etapie skladania ofert nie polegal on
w danym zakresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w udostgpniaj4cych zasoby.

I 1.8. W odniesieniu do warunku dotyczqcego doSwiadczenia:
11.8.1. Wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w udostgpniajqcych zasoby,

jeSli podmioty te wykonajq roboty, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s:l wymagane.,

11.8.2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia mogq polega6 na

zdolno6ciach tych wykonawc6w, ktfirzy wykonujq roboty budowlane, do realizacji
kt6rych te zdolno6ci sQ wymagane.

12. OSwiadczenia i dokumenty, jakie zobowi4zani sq dostarczyd Wykonawcy \tr celu

potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia (podmiotowe Srodki dowodowe):



12.1. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia ZamawiajEcy lqda od wykonawc6w
podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie:

l2.l.l. spetnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu,
12.1.2. brak podstaw wykluczenia z postgpowania.

12.2. Do oferty Wykonawca dol4cza aktualne na dzieri skladania ofert oSwiadczenie dotyczqce
spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu, o3wiadczenie dotycz4ce przeslanek
wykluczenia z postgpowania oloe6lonych w pkt. 12.1. SWZ, zgodne w tresci z zal1cnikiem
nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oSwiadczeniach stanowi4 wstgpne potwierdzenie, 2e
Wykonawca spelnia warunki udziafu w postgpowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

l2.3.Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala
najwy2ej oceniona, do zloilenia w wyraczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia wezwania
podmiotowych Srodk6w dowodowych aktualnych na dzieh zlo2enia podmiotowych Srodk6w
dowodowych wskazanych w pkt 12.4_ i 12.5.

12.4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiajqcego
zobowiTany jest do zloilenia oSwiadczenia o aktualizacji informacji zawartych w
o6wiadczeniu o kt6rym mowa w 12.2. w zakresie wskazanym w pkt. 10.1. SWZ zgodnie z
zalqcmikiem Nr 7 SWZ.

12.5. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotyczqcego zdolno5ci technicznej lub
zawodowej, o kt6rym mowa w pkt. 11.2.4. SWZ, Wykonawca na wezwanie ZamawiajEcego
zobowi4zany jest do zloilenia podmiotowych Srodk6w dowodowych: wykazu rob6t
budowlanych, wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzeduplywem terminu
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest la6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, warto3ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, narzecz kt6rych roboty
te zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w okre6lajqcych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane naleirycie, prry czAm dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdz inne
dokumenty sporz4dzone przez podmiot,narzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane,
a jeileli z przycrqy niezaleimych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w -
inne dokumenty. Wz6r wykazu stanowi zzlqcznik nr 6 do SWZ;

12.6. Zamauriaj4cy nie wrywa do zloilenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, jeileli:
12.6.1. mo2e je uzyska6 za pomocq bezplahrych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6lno6ci

rejestr6w publiczrych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnoSci podmiot6w realizuj4cych zadaniapubliczne, o ile wykonawca wskazal
w o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. I Pzp dane umo2liwiaj4ce dostgp do tych
Srodk6w;

12.6.2. podmiotowym Srodkiem dowodowym jest o5wiadczenie, lt6rego tre66 odpowiada zakresowi
o6wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ust. l.

12.7. Wykonawca nie jest zobowi4zany do zloilenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, lt6re
zamawiajqcy posiada, jeZeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidlowoS6
i aktualno66.

12.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno6ciach podmiot6w udostepniajqcych zasoby,

przedstawia wraz z oSwiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 12.2. SWZ w zakresie przeslanek

wykluczenia z postgpowania, ta?ie oSwiadczenie podmiotu udostepniaj4cego zasoby,
potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnienie
warunk6w udziafu w postgpowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powofuje sig na jego

zasoby stanowi4ce zalqcznik Nr 2a i 3a SW Z.

12.9. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w, o6wiadczenie sklada
kaildy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie. Oswiadczenia te potwierdzaj4
spetnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
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w jakim kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu.
l2.l0.Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielnie zam6wienia zamawiaj1cy,

o ile to niezbgdne, moZe na kazdym etapie postgpowania, wezvta( Wykonawcg do zlo2enia
wszystkich lub niekt6rych podmiotowych Srodk6w dowodowych, je2eli je wymagal ich
zloilerlia w ogloszeniu o zam6wieniu lub dokumentach zam6wienia, aktualnych na dzieh
zloilenia.

l2.ll.Je2eli zachodzq uzasadnione podstawy uznania, 2e zlolone uprzednio podmiotowe Srodki
dowodowe nie s4 ju2 aktualne, Zamawiaj1cy mo2e w ka2dym czasie wezwa6 wykonawcg lub
wykonawc6w do zlohenia wszystkich lub niekt6rych podmiotowych Srodk6w dowodowych,
aktualnych na dzieri zloilenia .

12.l2.Dokumenty lub o6wiadczenia sporzqdzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z tlumaczeniem
na jgrykpolski.

l2.l3.Jeieli Wykonawca nie zloLy przedmiotowych Srodk6w dowodowych lub zlo2one przedmiotowe
Srodki dowodowe sq niekompletne, Zamawiajqcy wezwie do ich zlohenia lub uzupelnienia
w Wznaczonym terminie.

l2.l4.Zamawiaj1cy moile 24dat od Wykonawc6w wyjaSnieri dotycz4cych treSci przedmiotowych
Srodk6w dowodowych.

l2.l1.Jeileli oSwiadczenia, podmiotowe Srodki dowodowe lub inne dokumenty, s4 niekompletne,
zawierajq blgdy lub budzq wskaza\e przez Zamawiajqcego wqtpliwoici, Zamawiajqcy wzywa
do ich zloilenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja6nieri w terminie przez
siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zloileni4 uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaSniei oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie
postgpowania.

l2.l6.Jeileli zloione przez Wykonawcg o6wiadczenie, o kt6rym mowa w afi. 125 ust. l, lub
podmiotowe Srodki dowodowe budzq wqtpliwoSci Zamawiajqcego, moze on zwr6ci6 sig do
podmiotu, kt6ry jest w posiadaniu informacji lub dokument6w istotnych w tym zakresie dla
oceny spelnienia przez Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokument6w.

l2.l7.W zakresie nieuregulowanym ustaw4 Pzp lub niniejsz4 SWZ do o6wiadczei i dokument6w
skladanych przez Wykonawcg w postQpowaniu zastosowanie majq w szczeg6lnoSci przepisy
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych 6rodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub o6wiadczeri, jakich mo2e

Zqdat zamawiajqcy od wykonawcy orazrozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz1dzania i przekarywania informacji oraz wymagari
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz 6rodk6w komunikacji elektronicznej
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursie.

13. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia:

13.1. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia.

13.2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia zobligowani sq do ustanowienia

Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejs4rm postgpowaniu albo reprezentowania ich
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

13.3. W odniesieniu do warunk6w okre6lonych w pkt. 11.2. SWZ wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy

sig o udzielenie zam6wieni mog4 polega6 na zdolno6ciach tych z wykonawc6w, kt6rzy

wykonujq roboty budowlane, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane. Wykonawcy

zalqczajy oSwiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane wykonuj4 poszczeg6lni

Wykonawcy.
13.4. Wszystkie zapisy Specyfikacji warunk6w zam6wienia dotycz4ce wykonawcy stosuje
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sig odpowiednio do wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sig o udzielenie zam6wienia.
13.5. Je2eli oferta wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siE o udzielenie zam6wienia zostanie

wybrana, ZamawiajEcy bgdzie ilqdat, przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, umowy reguluj 4cej wsp6lprac9 tych wykonawc6w.

14. Podwykonawstwo:

14.1. wykonawca mo2e powierzyd wykonanie czgsci zamlwienia podwykonawcy.
14.2. Zamawiaj4cy 2qdawskazarriaprzez Wykonawcg w Formularzt oferty, stanowi4cym zalqcnik

nr I do SWZ czgSd zam6wienia, kt6rej wykonanie zatrrierza powierzyd podwykonawcy oraz
podania przez Wykonawcg nazw (frrm) podwykonawc6w.

14.3. Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. I Pzp, w celu wykazania
spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu lub kryteri6w selekcji, Wykonawca jest
obowipany wykazat, Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejsrym ni? podwykonawca, na kt6rego zasoby
wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.

14.4. Powierzenie wykonania czgfici zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno6ci zanale$e wykonanie tego zam6wienia.

14.5. Zamawiaj1cy 2qda, aby przedprzyst4pieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile s4

juzznane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w i os6b

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiaj1cego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zam6wienia, a tak2e przekaatje informacje na temat nowych
podwykonawc6w, kt6rym w p6zniejszym okresie zarnierza powierzy6 realizacjE rob6t
budowlanych.

15. Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznei, przy ui,yciu kt6rych Zamawiajqcy
bgdzie komunikowal sig z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporz4dzania , wysylania i odbierania korespondencii elektronicznej.

15.1. Osoby uprawnione do komunikowania sig z wykonawcami w zakresie :

l 5. l . l . merytorycznym - Grzegorz Kubanek mail: zamowieniapubliczne@pgm. slupsk.pgn

15.1.2. wlaSciwo6ci proceduralnych postgpowania Dorota Wysocka, Malgorzata Krzysztofft -
mail : zamowieniapubliczne@pgm. slupsk.pgm

15.1.3. wla6ciwoSci techniczrych urzqdzenia elehronicznego do skladania ofert administrator
platformy Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl: tel.22 l0l 02 02,
e-mail : cwk@platformazakupowa.pl .

15.2. Komunikacja w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia i w konkursie, w tym skladanie ofert,
wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postqpowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekarywanie dokument6w lub o3wiadczeri migdzy zamawiaj4cym a wykonawcq,
z uwzglgdnieniem wyjqtk6w okreSlonych w ustawie Pzp, odbywa sig przy uiyciu Srodk6w

komunikacji elektronicznej. Przez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie sig Srodki

komunikacji elektonicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu

usfug drog4 elektroniczn1 (Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 123 i 730).

15.3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, kt6re nie s4 istotne,

w szczeg6lno6ci nie dotycz4 ogloszenia o zam6wieniu lub dokument6w zam6wienia oraz ofert,

o ile jej treS6 jest udokumentowana.

15.4. W celu skr6cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby komunikacja



migdzy zamawiajqcym a wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje,przekarywane sq w formie elektronicznej za po6rednictwem Platformy
i formularza,,WySlij wiadomoSi do zamawiajQcego".

15.5. Za datg przekazania (wptywu) oSwiadczeri, wniosk6w, zawiadomieri oraz informacji przyjmuje
sig datg ich przeslania za po6rednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wy6lij
wiadomo66 do zamawiajqcego" po kt6rych pojawi sig komunikat, Ze wiadomo66 zostala
wyslana do zamawiajqcego.

15.6. Zamawiajqcy bgdzie przekarywalwykonawcom informacje w formie elekhonicznej
za poSrednictwem Platformy. Informacje dotycz4ce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiarry terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiaj4cy bgdzi e zamieszczal na
platformie w sekcji "Komunikat5r". Korespondencja, kt6rej zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami adresatem jest konkrebry wykonawca, bgdzie przekarywana w formie elekfioniczrej
za po6rednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

15.7. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zloilenie oferfy w spos6b niezgodny z Instrukcj4
korzystania z Platformy.

15.8. Zamawiaj1cy informuje, 2e instrukcje korzystania z Platformy dotyczEce w szczeg6lnoSci
logowania, skladania wniosk6w o wyjaSnienie tresci SWZ, skladania ofert oraz innych
czynnoSci podejmowanych w niniejs4rm postgpowaniuprzy uzyciu Platformy znajdujq sig
w zakladce ,,Instrukcje dla Wykonawc6w" na stronie internetowej pod adresem:
http s : //p latformazakupow a.pll str onal 45 - instrukcj e

15.9. Zamawiajqcy okre6la niezbgdne wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umo2liwiajqce pracg na
platformazakupowa.pl, d. :

15.9.1. staty dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoSci nie mniejszej niL 5l2kbls,
15.9.2. komputer klasy PC lub MAC o nastgpuj4cej konfiguracji: pamig6 min. 2 GB Ram,

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system6w operacyjnych - MS
Windows 7,Mac Os x l0 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

15.9.3. zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa, w przypadku Intemet Explorer
minimalnie wersja l0 0.,

I 5.9.4. wlqczona obsfuga JavaScript,

15.9.5. zainstalowany progam Adobe Acrobat Reader lub inny obsfuguj4cy format plik6w .pdf,
15.10. Platforma dziala wedlug standardu przyjgtego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
I 5. I I . Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformg zakupowq stanowi datg oraz dokladny czas

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarern
Gl6wnego Urzgdu Miar.

15.12. Wykonawca, przystgpujqc do niniejszego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego:
15.12.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczon)nn na

stronie intemetowej pod linkiem w zakladce ,,Regulamin" oraz uznaje go zawiqhqcy,
15.12.2. zapozrral i stosuje sig do Instrukcji skladania ofert/wniosk6w dostgpnej pod linkiem.

15.13. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokument6w elektronicznych,
elektronicznych kopii dokument6w i oSwiadczeri oraz informacji pnekarywanych przy ich
uZyciu opisane zostaly w ,,Regulaminie platformazakupowa.pl dla U2ytkownik6w
(Wykonawc6w)" dostEpnym w zakladce ,,Regulamin" oraz w instrukcjach dla Wykonawc6w
dostgpnych w zakladce,,Instrukcje" stony htps://platformazakupowa.pl.

15.14. NaleZy stosowa6 formaty plik6w zgodne zRozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjno6ci, minimalnych wymagari
dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagari dla system6w teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiaj4cy



zaleca korzystanie z nastgpuj4cych format6w plik6w:

15.14.1. .pdf, jpg,.xlsx, .xls,.doc,.docx, .odt, .ods,

15.14.2. pliki skompresowane: .zip, .7z,.tar

15.15. Nie naleiry skladad dokument6w w formacie .bmp, .gif oraz nie naleiry stosowa6 kompresji do
plik6w .rar. Pliki ofefi zloLone w tych formatach zostanE uznane jako Aohone niewlaSciwie,
co bgdzie skutkowalo odrzuceniem oferty.

15.16. W pr4ryadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajEce umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia publicznego,
podmiotu udostgpniaj4cego zasoby na zasadach okre6lonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebEdqcego podmiotem udostgpniaj4cym zasoby na takich zasadach, z\tane
dalej "dokumentami potwierdzaj4cymi umocowanie do reprezentowania", zostaly wystawione
przezupowuimione podmioty inne ni2 wykonawca, wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cy sig

o udzielenie zam6wienia, podmiot udostgpniaj4cy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej

"upowa2nionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekantje sig ten dokument.
l5.l7.W przypadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe, inne

dokumenty, lub dokumenty potwierdzaj4ce umocowanie do reprezentowania, zostaly

wystawione przez tpowantione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sig

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poSwiadczajqce zgodno66 cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

15.18. Po6wiadczenia zgodno6ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

o kt6rym mowa w pkt. 15.17., dokonuje w przypadku:

15.18.1. podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz dokument6w potwierdzajqcych umocowanie do

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wsp6lnie ubiegajqcy sig

o udzielenie zam6wienia, podmiot udostgpniaj4cy zasoby lub podwykonawca, w zakresie

podmiotowych Srodk6w dowodowych lub dokument6w potwierdzaj4cych umocowanie do

reprezentowania, kt6re kaZdego z nich doly czy;

15.18.2. przedmiotowych Srodk6w dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca

wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia;

15.18.3. innych dokument6w - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cy sig

o u&ielenie zam6wienia, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego znich dotyczq.

15.19. Przez cyfrowe odwzorowanie, o kt6rym mowa pkt. 15.17. i 15.21. ,naleiry rozumie6 dokument

elektroniczny bgd4cy kopi4 elektronicznq treSci zapisanej w postaci papierowej, umo2liwiajqcy

zapoznanie sig z tE tre6ciE i jej nontmienie, bez koniecznoSci bezpo6redniego dostgpu do

oryginalu.

l5.20.Podmiotowe Srodki dowodowe, w tym oSwiadczenie wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig

o udzielenie zam6wienia, oraz zobowi1zanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, przedmiotowe

Srodki dowodowe, niewystawione przez upowa2nione podmioty, oraz pehromocnictwo

przekanrje siQ w postaci elekhonicznej i opatruje sig kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

15.21.W prz5rpadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, w tym oSwiadczenie, wykonawc6w wsp6lnie

ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, oraz zobowiqzanie podmiotu udostgpniaj4cego

zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub

pehromocnictwo, zostaly sporzqdzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

wlasnorgcznym podpisem, przekaztje sig cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

po6wiadczajqcym zgodnoS6 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
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wyl4cznie pomocniczo.

20.6.4- W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczaltowego Wykonawca
zobowiEzany bgdzie do realizacji caloSci przedmiotu zam6wienia oty uzyskania
zamierzonego efektu koricowego. Je2eli w trakcie rob6t pojawi sig konieczno66 wykonania
dodatkowych prac niezbgdnych dla prawidlowej realizacji zam6wienia, wchodz4cych
w zaftres przedmiotu zam6wienia okreSlony za pomoc1 projekt6w budowlanych, rysunk6w
technicznych oraz STWiORB, Wykonawca bgdzie zobligowany do ich realizacji w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego.

20.6.5. Jeieli zalqczony przedmiar rob6t nie zawiera pozycji dotyczqcej oplat za zajgcie pasa
drogowego, obowi4zkiem Wykonawcy jest jego uwzglgdnienie w ofercie i kosztorysie
ofertowym.

20.7. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowi4zk6w Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (tj.: Dz. IJ.22020 r. poz. 106
z zm.).

20.8' Cena musi byd podana w PLN cyfrowo i slownie z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku.
20'9. Wykonawca, skladajqc ofertg, jest zobowi4zany poinformowa6 Zamawiaj4ce1o, c4 wyb6r

oferty bg&ie prowadzi6 do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj4c
nazw? (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzi6 do jego
powstania oraz wskazuj qc ich warto 5t, bez kwoty podatku. Tre56 o6wiadc zerria zawarta zostala
w zal4czniku Nr I do SWZ - Formularzu oferty.
Powstanie obowiqzku podatkowego t Zamawiajqcego mo2e wynika6 z takich okolicznoSci jak:
- wewn4trzwsp6lnotowe nabycie towar6w,

- import uslug lub towar6w,
Jeileli zloilono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego obowiezku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug, Zamawiajqcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby
obowiqzek rozliczyt, zgodnie z Wmi przepisami.

21. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze ofert5r wraz
z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny, a jeZeli przypisanie wagi nie jest moiliwe
z obiektywnych przycryn, Zamawiajqcy wskazuje kryteria oceny ofert w kolejno$ci od
najwainiejszego do najmniej waZnego:

21.5. Ocenie ofert podlegajq tylko oferty niepodlegaj4ce odranceniu.
21.6. Zamawiajqcy ustalil nastgpujqce kryterium oceny ofert:

21.6.2. cena - waga kryteriwn 60Yo,

21.6.3. okres gwarancji - waga kryterium 407o,

21.7. Maksymalna liczba punkt6w w kryterium r6wna jest okreSlonej wadze kryterium w Yo. Ocena
l4cnta stanowi sumg punkt6w uzyskanych w ramach w/w kryteri6w. Obliczenia dokonywane
beda z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilo6ci punkt6w
poszczeg6lnym ofertom odbywa6 sig bgdzie wg nastgpujqcych zasad:

21.7.1. cena (C) - cenie zostanie poddana cena ryczaltowa brutto oferty za realizacjg
przedmiotu zam6wienia, obliczona przez WykonawcA zgodnie z przepisami prawa i
sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punkt6w -
60. Oferta o najni2szej cenie uzyska najwigksz4 ilo66 punkt6w, pozostale

proporcjonalnie mniej. Liczba punkt6w, kt6r4 mozna uzyska6 zostanie obliczona wg
nastgpuj?cego wzoru:

C:Cn/Cb x 60



sdiie:
C - ilo56 punkt6w przyzlliana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najni2sza cena brutto za realizacje przedmiotu zam6wienia spoSr6d ofert niepodlegajqcych
odranceniu

Cb - cena brutto badanej oferty

21.7.2. okres gwarancji (G) - ocenie zostanie poddana zaproponowalapfizezWykonawcg
w Formularzu oferty dlugo66 okresu gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia.
Maksymalna liczba punkt6w - 40. Punkty zostang prryzr.rrne wedlug nastgpuj4cych
zasad:

a) zaoferowanie 36 miesigcy okresu gwarancji jako6ci - 0,00 pk!
b) zaoferowanie 48 miesigcy okresu gwarancji jako6ci - 10,00 pkt,
c) zaoferowanie 60 miesigcy okresu gwarancji jakoSci - 20,00 pkt,
d) zaoferowanie 72 miesigcy okresu gwarancji jakoSci - 40,00 pkt;

Uwaga!

Wykonawca moie zaoferowai termin gwarancji w pelnych miesiqcach: 36 miesigcy, 48
miesigcy, 60 miesigcy lub 72 miesiqce.

W przypadku gdy Wykonawca wska2e w Formularzu oferfy odmienny ni2 wskazany powyiej
okres gwarancji, wigkszy od 36 miesigcy, Zarnwiajqcy uma i2 oferowany okres gwarancji
wynosi 36 miesigcy i przyna 0,00 pkt zaprzedmiotowe kryterium. W przypadku zaoferowania

okres gwarancji kr6tszego ni2 36 miesigcy - oferta Wykonawcy podlega6 bgdzie odrarceniu.
Bez wzglgdu na powy2sze, jeieli warunki gwarancji udzielonej przez producenta material6w
iwz4dzefi przewiduj4 dhtLszy okres gwarancji niz gwarancja jako6ci udzielona przez
Wykonawcg - obowiqzuje okres gwarancji w wymiarze r6wnym okresowi gwarancji
producenta.

21.8. Za najkorzysfrriejsz4 w danej czgSci uznana zostanie oferta, kt6ra nie podlega odrzuceniu, oraz

uzyskala najwy2sz4 iloSd punkt6w (P) bgdacych sumq punkt6w cz4stkowych za poszczegfilne

kryteria, wyliczon4 wg nastgpujqcego wzoru:

P=C+G
21.9. Obliczenia dokonywane bgdq z dokladno6ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

2l.l0.W toku badania i oceny ofertZamawiajqcy moLe 2 dat, odWykonawcy wyjasnien dotyczqcych
treSci zlo2onej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

2l.ll.Zamawiaj1cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsz4.

21.12. Za najkorzystniejszq ofertg zostanie uznana ofert, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans

ceny i innych kryteri6w odnosz4cych sig do przedmiotu zam6wienia publicznego.

22. lnformacje o formalno5ciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyboze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego:

22.1. Przed podpisaniem umowy na kaid1 dan4 czgSd Wykonawca przekaze Zamawiaj4cemu

nastgpuj4ce dokumenty:

22.1.1. w przypadku udzielenia zam6wienia wykonawcom wsp6lnie ubiegaj4cym sig o zam6wienie,

o kt6rych mowa w art. 59 ustawy PZP (np. konsorcjum) - umowy reguluj4cej wsp6lprac9

tych Wykonawc6w;

22.1.2. dow6d potwierdzajqcy wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

22.2. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w sprawie
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zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleirylego wykonania
umowy, Zamawiaj}cy mo2e dokonad ponownego badania i oceny ofert pozostatych w
postgpowaniu Wykonawc6w oraz wybra6 najkorzystniejsz4 ofertg lub uniewaznid
postgpowanie.

23. wymagania dotyczqce zabezpiec zenia nalelytego wykonania umowy:
23.1. Pned zawarciem umowy Wykonawca zobowiqzany bgdzie do wniesienia zabezpieczenia

nale2yego wykonania umowy w wysoko6ci loS o/o ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.
23.2. Zaberyieczenie naleirytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczei z brtutu niewykonania

lub nienale2ytego wykonania umowy.
23.3. Zabezpieczenie nale4rtego wykonania umowy moile by6 wniesione wedfug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujqcych formach:
a) pieni4dzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) porgczeniach udzielanychprzezpodmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 plt. 2 ustawy
z dnia9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (tj. Dz.
U. z 2O2O r. poz. 299).

23.4. zamawiaj4cy nie vtyuLazgody nawniesienie zabezpieczenia w formie:
a) weksla z potgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-

kredytowej;

b) pnez ustanowienie zastawu na papierach warto6ciowych emitowanychptzezSkarb panstwa

lub jednostkg samorzqdu terytorialnego;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastaw6w.

23.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej nalezy wplaci6 przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiaj4cego przed podpisaniem umowy z adnotacjq nZtbezpieczenie
naleiytego wykonania umowy w postgpowaniu Dokoriczenie prac remontowych
w pomieszczeniach w budynku Zespolu szk6l Ekonomicznych w slupsku przy
uI. Sobieskiego 3" Skuteczne wniesienie zabezpieczenianaleirytego wykonania umowy
w formie pienigznej nastgpuje z chwilq wptywu 6rodk6w pienigznych na ww. rachunek
Zamawnjqcego.

23'6. Dokument potwierdzaj4cy wniesienie zaberyieczeria nale2ytego wykonania umowy naleiry
dostarczyd do Zamawiaj4cego przed podpisaniem umowy.

23 .7 . Ieileli zabezpieczenie wniesiono w pieni4dzu, Zamawiajqcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami
wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kl6rym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigzry
na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w innej formie ni2 pieniqdzu
Zamawiajqcy wyda (prze6le) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.

23.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo2e dokona(, zniany formy zabezpieczenia na jedn4
lub kilka form, o kt6rych mowa w pkt. 23.3. Zmiana formy zabezpieczeniajest dokonywana z
zachowaniem ciqglo6ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko6ci.

23 .9. Zwrot zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy:
23.9.1. Zamawiajqcy zwr6ci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zam6wienia i umania przez Zarrawiaj4cego za nale|ycie wykonane;
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23.9.2. Zamawiajqcy pozostawi na zabezpieczenie roszczeri z t5rtulu rgkojmi za wady kwotg
wynoszqc4 30% wysoko Sci zabezpieczenia;

23.9.3. Kwota, o kt6rej mowa w punkcie 23.9.2. zostanie zwr6cona nie p6zniej ni2 w 15 dniu po
uptywie okresu rgkojmi zawady.

23'10. Zabezpieczenie wniesione w formie innej ni2 w pieni4dzu winno posiadad wa2no56 z okresem
co najmniej 30 dni dfuZszym liczEc od dnia wykonania zam6wienia i uznania za naleirycie
wykonane.

23.11. Zabezpieczenie wniesione w formie innej ni2 w pieniqdzu, na zabezpieczerrie roszczeri z t5rtufu
rqkojmi zawady, winno posiada6 wa2noS6 na okres minimum 15 dni dluiszy ni2 okres jaki
obejmuje rgkojmia za wzdy.

23.12. W przypadku zrniany terminu wykonania przedmiotu zam6wienia (wykonania rob6t),
Wykonawca zobowi4zuje siQ pnedhfiy(; termin wa2noSci gwarancji (dokument
gwarancyjnego) naleftego zabezpieczenia umowy na okres obejmujqcy zrnieniony okres
realizacji umowy najp6zriej w dniu podpisania aneksu.

23.13. Jeileli okres, na jaki ma zosta6 wniesione zabezpieczenieprzekacza 5lat, zaberyieczeniew
pieniqdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie
kr6tszy ni2 5 lat, z jednoczesn)rm zobowi4zaniem sig Wykonawcy do przedfu2enia
zaberyieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

23.14. W przypadku nieprzedtu2enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6iniej 30 dni
przed uptywem terminu wazno5ci dotychczasowego zaberyieczenia wniesionego w innej
formie ni2 pieniqdzu, Zamawiaj4cy anienia formg na zaberyieczenie w pieni4dzu, poprzez
wyplatg lrwoty z dotychczasowego zabezpieczenia-

23.15. Wyplata, o kt6rej mowa w pkt. 23.14. nastgpuje nie p6iniej ni2 w ostatnim dniu waznoSci
dotychczaso w e go zabezpieczenia.

23.16. Zamawiajqcy wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niZ pieniqdzu, zawieralo
postanowienia o obowiQzku wyplaty Swiadczenia na pierwsze pisemne ilqdade
Zamawiajqcego wrywajqce do zaplaty krvoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami
Specylftacji warunk6w zam6wienia oraz zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeLefi ze

strony gwaranta/porgcryciela, a takhe postanowienie o obowi4zku wyplaty kwoty z
dotychczasowego ubezpieczenia, o kt6rym mowa w pkt 23.14.

24. Postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy, og6lne warunki
umolYy albo wz6r umowy:

24.1. Z Wykonawc4, kl6rego oferta zostanie uznana przezZamawiaj4cego za ofertg najkorzystniejsz4

na podstawie punktu 2l SWZ, zostanie podpisana umowa o tresci zgodnej ze wzorem umowy
stanowi4cym zalqcznik nr 5 do SWZ.

24.2. Zamawiajqcy zawrze umowg w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym ni2 5
dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je2eli zawiadomienie

to zostalo przeslane przy uirycitt 6rodk6w komunikacji elektronicznej, albo l0 dni - jeLeli

zostalo przeslane w inny spos6b.

24.3. Zamawiajqcy mo2e zawrzet umowQ w sprawie zam6wienia publicmego przed uplywem
termin6w, o kt6rych mowa w punkcie 24.2., jeieli w postgpowaniu zostanie zloilona tylko jedna

oferta.

24.4. Osoby reprezentujqce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada6 ze sob4

dokumenty potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie

bgdzie wynika6 z dokument6w zalqczonych do oferty.
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24.5. Zamawiaj}cy zgodnie z art.455 ustawy PZP przewiduje mo2liwoS6 wprowadzenia zmian do
tresci zawartej umowy w nastgpuj4cym zakresie:

24.5.1. terminu realizacjiumowy na skutek:
a) przedluilaj4cych sig procedur ztri4zanych z wykorzyst aniem przez Wykonawc6w Srodk6w

ochrony prawnej w zam6wieniach publicznych lub innych procedur zam6wief publicznych,
b) realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem

bezpieczefstwa wykonywanych rob6t, zapobieLeniem powstania strat dla Zamawiajycego,
uzyskaniem zaloilonego efektu uZytkowego, konieczno5ciq wykonania rob6t ztriqzarrych z
likwidacj4 szk6d powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

c) op62nieniaw przekazaniu placu budowy z winy Zamawiaj1cego,
d) zawieszenia rob6t przez Zamawiaj4cego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji

niemoZliwych do przewidzenia w chwili zawarciaumowy;

- o ile okolicznoSci te powoduj4 konieczno66 zmiany terminu i zrniany w tym zalresie bgdq
dokonane, z uwzglgdnieniem okres6w niezbgdnych do przesunigcia terminu wykonania
umowy,

24.5.2. ceny, na skutek:

a) zmiany obowi4zuj4cej stawki podatku od towar6w i uslug VAT, je2eli zrniana ta bgdzie
miala wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez Wykonawcg, przy twzglg-dnieniu
kosztorysu ofertowego, przy crqcena netto jest stala,

b) uzasadniaj4cego odst4pienia Zamawiaj4cego od realizacji czgsci przedmiotu zam6wienia.
W6wczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obni2eniu o wartoS6 rob6t, od realizacji
kt6rych odst4piono, ustalon4 na podstawie kosztorysu o kt6rym mowa w pkt.20.4. SWZ;

c) wystqpienia rob6t zamiennych powoduj4cych znniejszenie/zwigkszenie wartoSci rob6t,
24.5.3. sposobu spelnienia Swiadczenia w prrypadku koniecznoSci realiz.acji rob6t dodatkowych

lub zamiennych nie wyl,raczaj4cych poza zakres przedmiotu zam6wienia, podyktowanych
m.in. zwigkszeniem bezpieczeristwa wykonywanych rob6t, zapobieileniem powstania strat
dla Zamawiaj4cego, uzyskaniem zalo2onego efektu uZytkowego, koniecznoSci4 wykonania
rob6t ztxri1zanych likwidacj4 szk6d powstatych w wyniku zdarzenia losowego - o ile
okolicznoSci te powoduj4 konieczno66 nniany sposobu spelnienia Swiadczenia;

24.5.4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, b4d2 te| rezygnzcji z tego podwykonawcy,
z zastrzeileniem pkt. I 1.3. SWZ.

24.6. Ka2daztnianaumowy musi by6 dokonana na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewainoSci
oraz wymaga zgody drugiej strony.

25. Pouczenie o Srodkach ochronyprawnej przysluguj4cych wykonawcywtoku postgpowania
o udzielenie zam6wienia:

25.1. Srodki ochrony prawnej okreSlone w niniejszym dziale przyslugujE wykonawcy, uczesfrikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub
nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moZe ponieS6 szkodg w wyniku nantszenia przez
zamaw iaj1cego przepis6w ustawy Pzp.

25.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszcrynajycego postgpowanie o udzielenie
zam6wienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokument6w zam6wienia przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi
Matych i Srednich Przedsigbiorc6w.

25.3. Odwolanie przysfuguje na:

l) niezgodn4 z przepisami ustawy cz1mno66 Zamawiajqcego, podjgt4 w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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2) zaniechanie czynnoSci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia do kt6rej zamawiajqcy byl
obowi4zany na podstawie ustawy;

25.4. Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby. Odwotujqcy przetazuje kopig odwolania
zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on
zapoznat sig z jego tre6ciq przed uptywem tego terminu.

25.5. Odwolanie wobec treSci ogloszenia lub treSci SWZ wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamlwieri Publicznych lub tresci SWZ na stronie
intemetowej.

25.6. Odwolanie wnosi sig w terminie:
l) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci zamawiajqceeo stanowiqcej podstawg jego

wniesienia, je2eli informacja zostala przekazana prry uZyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci zamawiajqcego stanowiqcej podstawg jego
wniesienia, je2eli informacja zostala przekazana w spos6b inny niZ okreSlony w pkt I ).

25.7. Odwolanie w przypadkach innych ni2 okre6lone w pkt 25.5. i 25.6. wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu naleLrylej staranno6ci mo2na bylo powziq6
wiadomoSd o okoliczno6ciach stanowiqcych podstawg jego wniesienia

25 .8. Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa [zby, o kt6rym mowa w art. 5 I 9 ust. I ustawy
Pzp, stronom oraz uczesbrikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4du.

25.9. W postgpowaniu tocz4cym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o apelacji, je2eli przepisy
niniejszego rozdzialu nie stanowiq inaczej.

25.10. Skargg wnosi sig do Sqdu Okrggowego w Warszawie - sqdu zam6wieri publicznych, 
^tanegodalej "sEdem zam6wieri publicznych".

25.11. Skargg wnosi siE za po6rednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
orzeczetia Izby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. I ustawy Pzp,
przesylaj4c jednocze6nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloLenie skargi w plac6wce pocztowej

operatora w1mficzonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
jest r6wnoznacnre z jej wniesieniem.

25 .12. Prezes Izby przekanje skargg wraz z aktami postEpowania odwolawczego do s4du zam6wieri
publiczrych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

26. Ztmawiaiqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Wszelkie rozliczenia i latro5ci pomigdzy Zamawiaj1cym a Wykonawcami dokonywane bgd4 w
walucie polskiej PLN.

27 . Klatnila informacyjn a z art. 13 RODO_
27 .l . Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiezku z przetwanatiem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplylvu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4 maja2016 r.,

str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy,2e:

27.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Szkol Ekonomicznych
w Slupsku, ul. Sobieskiego 3 76-200 Slupsk w kt6rej imieniu dziala Przedsigbiorstwo

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Stupsku z siedzlbqprzy vl. Tuwima 4, tel.: 59 842 52

22, adr es e-mail : sekretariat@pgm. slupsk.pl;

27.1.2. administrator wyzrtaczyl Inspektora Danych Osobowych, zkt6rym mo2na sig kontaktowa6

pod a&esem e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

#m



27.1.3. PaniiPana dane osobowe przetwarzarre bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
ztttiqzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

27.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdE osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. j4 ustawy pzp.

27 -1.5. PanilPana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. I P7p przez okres 4 lat
od dnia zakoficzenia postEpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuj e caly czas trwania umowy;

27.1.6. obowiqzek podania przezPani1/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani,/pana dotycz4cych
jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisanych ustawy Pzp, zvtiqzarrym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

27.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

27 .1.8. posiada Pani/?an:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani./Pana dotycz4cych

(w przypadlat, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewsp6lmiernie duiego wysillru moie zostat Pani/Pan zobowiqzana do wskazania
dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie iqdania, w szczegolnoici podania
nqzwy lub daty postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konlarsu albo
sprecyzowanie nanty lub daty zakoiczonego postgpowania o udzielenie zam6wienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie mo2e skutkowai zmianq wynilcu postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieri umow w zakresie niezgodnym z ustawq PZP
oraz nie moie naruszai integralnoSci protokolu orazjego zalqcznikow);

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia przetwazania danych
osobowych z zastzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
lub konkursu orazprrypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qtrawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ws2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej tub panstwa
czlonkowskibgo);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy rzns Pani./Pan,
Zeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczQcych narusza przepisy RoDo;

27 .1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

- w zuriqz)<tz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w arr.20 RODO;
- na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2

podstaw4 prawn4 ptzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO;
27.1.10. przystuguje Pani,/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wla6ciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

28. Zzmawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
29. Ztmawiajqcy nie przewiduje zloilenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych
30. Zamawiajqcy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.
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31. Zamawiajqcy nie ztstrzega mo2liwo5ci ubiegania sig o udzielenie zam6wienia wylqcznie
przez wykonawc6w, o kt6rych mowa w *t.94pzp.

32-Ztmawiaj4cy nie przewiduje udzielanie ztliczekna poczet wykonania zam6wienir.

33.Zalqczniki do SWZ:

ZalqcznikNr I - Formularzoferty

ZalqcmikNr 2 - Oswiadczeni e dotycz1ce spehrienia warunk6w udzialu w postgpowaniu
Zal}czrnk Nr 2a - O6wiadczenie dotycz4ce spelnienia warunk6w udziafu w postgpowaniu podmiotu

udostgpniaj 4cego zasoby

Zalqcznik Nr 3 - oswiadczenie dotycz4ce przeslanek wykluczenia z postgpowania

Zalqcnik Nr 3a - Oswiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postgpowania podmiotu
udostgpniaj qcego zasoby

ZalqcnikNr 4 - Zobowiqzanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby

Zal4cznik Nr 5 - Wz6r umowy

ZalqcznikNr 6 - Wykaz wykonanych rob6t budowlanych

ZalqcmrkNr 7 - oswiadczenie o aktualnosci braku podstaw wykluczenia

Zal4cznik Nr 8 - Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

Zal4cznik Nr 9 - Przedmiar rob6t

ZalqcmikNr l0 - Wykaz material6w r6wnowaZnych

wskazane zalqcznikt wykonawca wypelnia stosownie do tresci niniejszej SWZ.

ZamawiajEcy dopuszcza zrniany wielkoSci p6l zal4cznrk6w oraz odmiany wyraz6w wynikaj4ce ze
zloilenia oferty wsp6lnej. Wprowadzone zmiany nie mog4 zmienia6 treSci zalqcznik6w.


