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Modyfikacja SWZ z dnia 19.07.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi

unijne realizowanym w trybie p  odstawowym art. 275 pkt 1 ustawy   Prawo zamówień

publicznych

Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni

w zakresie termomodernizacji pokrycia dachowego

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 

Główny słownik:

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.26.12.10-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni

62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 38

NIP:  789-000-18-69

e-mail:  sekretariat@  puk.wrzesnia.pl   

https://puk.wrzesnia.pl 

tel.: (61) 436 23 59

Adres strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
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https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
https://puk.wrzesnia.pl/
mailto:sekretariat@puk.wrzesnia.pl


2 / 2021

I a. Informacje o Zamawiającym
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni ul.  Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września reprezentowaną
przez Waldemara Grześkowiaka – Prezesa Zarządu.

I b. Informacje ogólne i o przetwarzaniu danych osobowych
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy

ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1025). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają
zastosowanie  przepisy  ustawy  Pzp  i  aktów wykonawczych,  a  w  drugiej  kolejności  zapisy  niniejszej  swz  oraz  treść  ogłoszenia  o
zamówieniu.

2. Definicje:
• Specyfikacja warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją,
• Ustawa Prawo zamówień publicznych zwana jest w dalszej treści specyfikacji PZP lub ustawą,
• Zamawiający – PUK Sp. z o.o. we Wrześni,
• Wykonawca – podmiot ubiegający się o zamówienie,
• Kodeks cywilny – zwana jest w dalszej treści siwz kc,
• Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 11 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku,

poz. 1000), zwana w dalszej treści swz uodo,
• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwane w dalszej
treści siwz RODO.

3. Zamawiający informuje, że:
1) Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od

których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną
np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  w
spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo  –  akcyjnej  lub  prokurenta  –
będących osobami fizycznymi),

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-

300 Września, tel. (61) 436 23 59, e-mail sekretariat@puk.wrzesnia.pl 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  modernizację  krytej  pływalni  przy  ul.  Koszarowej  8  we  Wrześni  w  zakresie
termomodernizacji pokrycia dachowego,

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP,

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

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
PZP,

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

• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zmiana postanowień umowy w zakresie  niezgodnym z PZP oraz nie może narusza integralności  protokołu  oraz  jego
załączników),

• na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawców powstaje, gdy Zamawiający
uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu,  osób  kierowanych  do  realizacji  zamówienia,  osób  fizycznych  prowadzących  działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).
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5. Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich
Zamawiającemu w ofertach.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy o wartości

nie przekraczającej równowartości 5.350.000 euro. 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r, poz. 2450);
3) Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  w  sprawie  średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2453);
4)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.  zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. 2019 r.,
poz. 2447);

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla  dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452);

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415);

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2439);

8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez
Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453);

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. poz. 2441)

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00107901/01 , data publikacji 8.07.2021 roku;
2) strona internetowa postępowania https://platformazakupowa.pl/wrzesnia ;
3) zamieszczone na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych http  s://puk.wrzesnia.pl   

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją krytej pływalni przy ul. Koszarowej we
Wrześni  w zakresie  termomodernizacji  pokrycia  dachowego wg dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót  oraz  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SWZ.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
- rozbiórki pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie w koronkę – 1 728,34 m2;
- rozbiórki izolacji cieplnych z uszkodzonej wełny mineralnej i folii dachowej z pokrycia dachowego gr. 20 cm z oczyszczeniem krokwi i

konstrukcji stalowej – 249,32 m3;
- impregnację poprzez dwukrotne opryskiwanie ciągłe, preparatami grzybicznymi: krokwi drewnianych – 931,50 m2;
- dodatkowe deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej obrzynanej impregnowanej gr. 28 mm  gat. I – 1 246,59 m2; 
- wymianę łacenia dachu pod pokrycie dachówką, łaty impregnowane – 1 728,34 m2;
- ołacenie połaci dachowych kontrłatami iglastymi, kontrłaty impregnowane – 1 728,34 m2;
- izolacje z folii paroszczelnej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej – 1 246,59 m2;
- pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze – 1 728,34 m2;
- izolacje cieplne dachu z mat z wełny mineralnej szklanej, układanych na sucho pomiędzy krokwiami: warstwą gr. 25 cm o wsp.

lambda 0,038 W/mK – 1 246,59 m2;
- pokrycie dachów dachówką typ dachówki: karpiówka ceramiczna "angoba" ułożona podwójnie w koronkę – 1 728,34 m2;
- obróbki z blachy tytan cynk grub. 0,45 - 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm – 191,41 m2;
- rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku grub.0,45 - 0,60 mm, o średnicy: 15 cm – 135,50 m;
- rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan cynk grub. 0,45 - 0,60 mm, o średnicy: 15 cm – 137,7 m;
- wywóz gruzu i odpadów budowlanych – 51,85 m3.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót.

4.  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo
budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i
należy  je  traktować  jako  przykładowe  do  określenia  parametrów  i  wymogów  technicznych.  Przyjęte  typy  materiałów  i  urządzeń
(wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie
przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca powinien  określić  ich  parametry,  celem wykazania,  że  spełniają  warunki  określone w opisie
przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie
gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru  Robót  Budowlanych  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  zastosowanie  ma  określenie  „lub  równoważne",  co
oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji  projektowej i  w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  jednakże  wyłącznie  pod  warunkiem,  ze  posiadają  one  tożsamy  charakter  użytkowy
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(tożsamość  funkcji)  oraz,  że  zapewnią  uzyskanie  parametrów  technicznych  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania  nie  gorszych  od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje
opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30
ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonanie zamówienia w szczególności:
• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania

i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,
• organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem,
• odwodnienie terenu budowy,
• wszelkie roboty i prace winny być w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone,
• zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie,
• właściwe  postępowanie  z  odpadami  powstałymi  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy;  Wykonawca  ponosi  pełną

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i  na terenie przyległym do
terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)

• wykonanie niezbędnych rusztowań,
• odtworzenia wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,
• pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót  budowlanych) po

zakończeniu realizacji robót,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
• Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę  podczas  wykonywania  przedmiotu

zamówienia
6. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji:

• Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru,

• Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego geodety,
• Wykonawca wykona wszelkie prace związane z odwiertami zgodnie z obowiązującym prawem a także zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej,
• W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności  Wykonawca powiadomi

niezwłocznie Zamawiającego,
• Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, w odniesieniu do ewentualnych utrudnień,

mogących pojawić się w związku z prowadzonymi robotami takich jak zamienna organizacja ruchu (zgłaszana z oznakowaniem,
na czas prowadzenia robót, utrzymanie i jej likwidację),

• Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji  zadania wykonać roboty opisane w dokumentacji.  W razie wątpliwości
poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót objętych projektem,

• Zamawiający będzie organizował i zwoływał sukcesywne rady budowy (forma zgłoszeń: pisemna lub telefoniczna lub faks lub
elektroniczna),

• Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami dokumentacji  projektowej. W przypadku
rozbieżności  pomiędzy  przedmiarem  a  projektami  należy  przyjmować,  że  wiążącymi  są  ilości  i  warunki  wykonania  robót
wynikające  z  projektów.  Wykonawcy  są  zobowiązani  do  wykonania  pełnego  zakresu  robót  budowlanych  określonych  w
dokumentacji,

• Tam, gdzie w dokumentacji  projektowej  i  w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych, zostały
wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo
Budowlane, Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią  uzyskanie  parametrów  technicznych  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania  nie  gorszych  od  założonych  w  powyżej
wymienionych dokumentach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,

• Przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia.  Wykryte
niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu.

7. Informacje dodatkowe:
1)  Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie posiadających

odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane): kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w  specjalności  konstrukcyjnej  bez ograniczeń legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami na
obiektach objętych ochroną konserwatorską;

2) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2020, poz. 1333 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).

8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe, roboty
dekarskie. Wykonawca:
1)  zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1495) 
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2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1. Kopia umów o pracę
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3)  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów  zawartych  przez  Wykonawcę  z  Pracownikami  świadczącymi  usługi  /  roboty
budowlane  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  pkt  2  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy.

10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

11.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane Wykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy do: 30 listopada 2021 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-
6 i art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4-6 ustawy Pzp. którzy spełniają warunki o których mowa w art.  112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich
spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)  zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym -  Zamawiający  odstępuje  od  wymagania  podmiotowych  środków

dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  -
Zamawiający  odstępuje  od  wymagania  podmiotowych  środków  dowodowych  w  tym  zakresie.  Zamawiający  dokona  oceny
spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  tym  zakresie  na  podstawie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ;

3)  sytuacji  ekonomicznej  lub finansowej  -  Zamawiający odstępuje  od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ; 

4) zdolności  technicznej  lub zawodowej -  Zamawiający  uzna warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca wykaże,  że w okresie
ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie  wykonał termomodernizację lub remont lub przebudowę lub budowę dachu o pokryciu z dachówki o łącznej
wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto
wraz  z  podaniem ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których roboty  te  zostały  wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty  zostały  wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone,  przy czym dowodami,  o których
mowa,  są referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez podmiot,  na rzecz którego roboty  budowlane były  wykonywane,
a jeżeli  z uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.

3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji,  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.

4.  Zgodnie z art.  118 ust.  3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,  zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Va. Podstawy wykluczenia Wykonawcy

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-6 ustawy Pzp:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
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2)  w stosunku do którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami  zarządza likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji  wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

4) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy.

VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  w formie elektronicznej  lub w postaci elektroniczne  opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym1. Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności
w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie
terminu na ich składanie. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  oraz  o  spełnianiu  warunków  udziału  w

postępowaniu – zał. nr 1a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) kosztorys ofertowy opracowany wg zaleceń rozdziału XII SWZ zgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót;
3) oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim podmiot trzeci udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór formularza stanowi załącznik nr 1e do SWZ;

4) oświadczenie o udziale podwykonawców przy realizacji zamówienia – wzór formularza stanowi załącznik nr 1d do SWZ;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4

ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1f do SWZ.
6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty  oświadczenie  o

podwykonawcach – załącznik nr  1d do SWZ;
5.  Zamawiający  przed udzieleniem zamówienia  na podstawie  art.  274 ust.  1,  wezwie  wykonawcę,  którego oferta  zostanie  najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie  nie krótszym niż 5 dni podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów:
1)  odpisu lub informacji  z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji. Zamawiający  zgodnie  z  art.  127  ust.  1  skorzysta  z  dokumentów  bezpłatnych  i
ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane
umożliwiające dostęp do tych środków;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3)  zaświadczenia  albo  innego  dokumentu  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
właściwego  oddziału  regionalnego  lub  właściwej  placówki  terenowej  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów  potwierdzających,  że  odpowiednio  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert  wykonawca dokonał  płatności  należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie odpowiednio: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się (jeżeli dotyczy) / podwykonawcy (jeżeli dotyczy) /
podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust.  1 ustawy Pzp,  w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór oświadczenia

1 Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, 
zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 
Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. 2020.332). Jest to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, 
czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji  podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, 
potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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stanowi załącznik nr 1b do SWZ;
5)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – wzór formularza stanowi załącznik nr 1c do SWZ;

6. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt. 1 - 3.

7.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa  w  ust.  5  pkt  1-3  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o którym mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9. Jeżeli  w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której  dokument  miał
dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
ust. 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.  Na podstawie  art.  127 ust.  2  ustawy  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych środków dowodowych,  które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

12.  Jeżeli  jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na
każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  a jeżeli  zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

13. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.  Zgodnie z  art.  64.  Zamawiający  niniejszym  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  korzysta tylko  z  takich narzędzi  i  urządzeń
komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r.  o informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r.  poz.  700, 730,  848 i  1590),  z
produktami  powszechnie używanymi  służącymi  elektronicznemu przechowywaniu,  przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych,  i  które nie
ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności zapytań, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza  "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie
postępowania https://platformazakupowa.pl/wrzesnia lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

3. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy merytoryczne: Waldemar Grześkowiak – Prezes Zarządu;
- sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych UMiG Września, e-mail: przetarg@wrzesnia.pl

4.  Wykonawca na podstawie art.  284 ust.  1 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji  warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
wpłynął  po upływie  terminu składania wniosku,  o którym mowa powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych wyjaśnień,  zamawiający może
udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Przedłużenie  terminu składania  ofert  nie  wpływa na bieg  terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  specyfikację,  bez ujawniania źródła
zapytania,  a  jeżeli  specyfikacja  udostępniana  jest  na  stronie  internetowej zamieszcza  na  stronie  postępowania
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia .

6.  Za  datę  przekazania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji  przyjmuje  się  datę  ich  doręczenia  za  pośrednictwem  formularza  "Wyślij
wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania lub datę wpłynięcia na skrzynkę elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ staje się jej integralną częścią.
8. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej:

1) za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki w formacie XML w
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona;

2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20
plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z pkt 4);
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3) przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza 101 oraz zaplanowanie złożenia oferty z
wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty;

4) w przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda
(link do instrukcji https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit);

5) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt,
.xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

9. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane.

Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
2) Wykonawca po złożeniu oferty otrzyma na adres e-mail informację z oznaczeniem czasu odbioru danych przez Platformę datę oraz

dokładny czas (hh:mm:ss).
10.  Dokumentacja  przedmiotowego  postępowania  dostępna  jest  na  Platformie http://platformazakupowa.pl/wrzesnia w  zakładce

„Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania
wszystkich  załączników  jednocześnie  należy  wybrać  polecenie  „pobierz  paczkę”,  a  następnie  „pobierz  wszystkie  załączniki
organizatora”.

11. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy merytoryczne i sprawy proceduralne: Piotr Swancar 515-470-074, 
- sprawy techniczne związane z platformą zakupową Centrum Wsparcia Klienta (22) 101-02-02.

VIII. Wadium
1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

1) pieniądza,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być

zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Powiatowym Banku Spółdzielczym

we Wrześni nr 38 9681 0002 0013 6334 0114 6423 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy podać nazwę
Wykonawcy oraz „Wadium 2/2021”.

UWAGA:

Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665)
polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art.  63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi  udzieloną
bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa
wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

4.  Wadium wniesione w formie gwarancji  ubezpieczeniowej  lub bankowej albo poręczenia musi  w swej  treści  zawierać informacje o
beneficjencie gwarancji  lub poręczenia,  przedmiocie gwarancji,  wysokości  wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż  termin
związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane
czyli  kiedy  wadium  zostaje  zatrzymane  –  art.  98  ust.  6 ustawy  Pzp.  Złożona  gwarancja  lub  poręczenie  musi  mieć  charakter
bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

5.  W przypadku wnoszenia wadium w  innych niż „pieniądz” formach,  wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu
gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął

termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez

niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
9. Zamawiający na podstawie art. 98 ust. 6 zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył  podmiotowych  środków  dowodowych  lub  przedmiotowych  środków dowodowych  potwierdzających  okoliczności,  o  których
mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta
została wybrana.

10. Jeżeli  wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.  Oferta  nie  zabezpieczona  w  wymaganym  terminie  wadium,  spowoduje  na  podstawie  art.  226 ust.  1  pkt.  14 odrzucenie  oferty
wykonawcy przez zamawiającego.

IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do 21 sierpnia 2021 r.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz,

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

3.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą dokonywana po wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych

warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej tylko jedną ofertę dla danej części. Wykonawca winien złożyć

ofertę na formularzu ofertowym Zamawiającego  w formie elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych.

3.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Za korzystanie z platformy w
celu złożenia oferty Wykonawca nie ponosi kosztów.

4.  Ofertę,  oświadczenia,  wykazy, kosztorys ofertowy sporządza się,  pod rygorem nieważności,  w postaci  elektronicznej  i  opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny, podpis
zaufany nie wymagany dla kosztorysu ofertowego).

5. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 SWZ sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na zdolnościach lub sytuacji  których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.  118 ust.  1 ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców,  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  lub  w  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ofertę, kosztorys ofertowy, oświadczenia, zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 SWZ prawidłowo podpisane należy zapisać

w jednym folderze, następnie spakować ZIP.
10. Oferta   i oświadczenia   m  uszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w  

imieniu Wykonawcy.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo
musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. Pełnomocnictwo składane jest
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego  opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej  za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw, 
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania

oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
d)  w przypadku gdy  wykonawca prowadzi  działalność  w formie  spółki  cywilnej,  a  oferta  nie  będzie  podpisana przez  wszystkich

wspólników,  wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  odpowiednie  pełnomocnictwa  udzielone  przez  pozostałych



2 / 2021

wspólników.
Upoważnienie  /  pełnomocnictwo  do  ich  podpisania  musi  być  dołączone  do  oferty  w  formie  oryginału  w  postaci  dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.

B. Oferta wspólna – konsorcjum
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich

w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy.  Do  oferty  należy  załączyć  pełnomocnictwo  dla  ustanowionego  pełnomocnika  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do
niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą  dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, oświadczenia
składa  każdy  z  wykonawców  osobno  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale VII ust. 5 SWZ;

b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust.  4 wykonawca winien przedłożyć dokumenty i  oświadczenia wymienione w
rozdziale VI ust. 4 pkt. 2-5  dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;

c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 16 składa każdy z wykonawców osobno;
d)  oświadczenia  i  dokumenty  wspólne  takie  jak  np.:  oferta  cenowa,  składa  pełnomocnik  wykonawców  w  imieniu  wszystkich

wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SWZ (warunki uczestnictwa w postępowaniu) podmioty składające ofertę wspólną
jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

3)  przed  podpisaniem  umowy  (w  przypadku  wygrania  przetargu)  wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  będą  mieli  obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  –  dotyczy  tylko  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  uzyskanie  zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie  opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

C. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
2.  W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się następujące zasady.
3.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia publicznego,  do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.  Zamawiający  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych,  których  niespełnienie
powodować  będzie  zgłoszeniem  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach:
1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;
3)  w  części,  w  jakiej  wynagrodzenie  za  wykonanie  robót,  które  Wykonawca  powierza  Podwykonawcy,  przekracza  wartość

wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
4) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy

wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;
5)  postanowienia  umowy  podwykonawczej  uzależniają  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  przez  Wykonawcę  od

otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad określonych w niniejszej umowie;
7) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);
8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne

zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór  częściowy,  końcowy itp.  stanowiący podstawę
wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
10) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
11)  umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  na  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
12) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiającego  nastąpi w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub
sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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6. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 będzie równoznaczne z odmową udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi  projekt zmiany umowy z podwykonawcą  lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem  są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit. 12, Zamawiający
informuje, o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

13.  Umowy Wykonawcy  z  podwykonawcami,  podwykonawcami  lub  dalszymi  podwykonawcami  powinny  być  zawarte  na  piśmie  pod
rygorem nieważności.

14.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców jak za  własne.  Na roboty
wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  robót  przez  podwykonawców.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwą
koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

15.  Jeżeli  zmiana albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego zasoby  wykonawca powoływał  się,  na  zasadach
określonych w art.  118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

16.  W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  zadania  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy,  Wykonawca,
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy  z  zachowaniem terminów płatności  określonych w  umowie  z  Podwykonawcą,  dalszym
Podwykonawcą.

17.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.

18.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia w zakresie umownych robót podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie wszystkich należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2)  dowodów  zapłaty  wymagalnych  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  wynikających  z  faktur

podwykonawców na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3)  oświadczenia  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  złożone  nie  wcześniej  niż  w  dniu  wystawienia  faktury  przez

Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań
wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli  opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub
dalszym  wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na
jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie  o zapłacone Podwykonawcy kwoty.

23.  W  razie  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  przyczyny  odmowy  zapłaty  (uwagi)  oraz  szczegółowo  umotywuje  Zamawiającemu,  iż  nie  narusza  to  prawa  ani
warunków jego umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a
także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

24.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

25.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez  Podwykonawcę  w
przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia

art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
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26. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z  zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego
będzie w każdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

28. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie
przez kancelarię urzędu Zamawiającego (ul. Ratuszowa 1,Września) Biuro Obsługi Interesanta pok nr 1.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na
stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/wrzesnia , w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku, do godziny 10:45.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ w postaci elektronicznej
zgodnie z wymaganiami SWZ. 

3. Instrukcja składania oferty:
1) Po wypełnieniu Formularzu składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk

Przejdź do podsumowania 
2) Oferta i inne dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem  Formularza składania

oferty lub wniosku. 
5. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i

wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
6. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty

lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 
7. Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po

złożeniu nowej oferty. 
8. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie

oferty musi być przez niego potwierdzone: 
1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres e-mail podanym podczas pierwotnego składania

oferty lub 
2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę. 

9. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 10 pkt 1 jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej
akcji. 

10. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu. 
11. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia

składania ofert w postępowaniu. 
12. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku. 
13. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz. 
14. W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po

terminie.
15. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.  Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez  Wykonawcę  złożone  w  został
zamieszczony w odrębnym pliku  z opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa nr  ..”..  Brak jednoznacznego wskazania,  które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,  że wszelkie oświadczenia i  zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

17.  W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego     Zamawiający informuje, że  sesja
otwarcia ofert odbędzie się 23 lipca 2021 r., o godzinie 11:00  i zostanie przeprowadzona poprzez transmisję online. Link do sesji
otwarcia ofert zostanie zamieszczony na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/wrzesnia oraz https://puk.wrzesnia.pl  dzień
przed terminem otwarcia ofert.

18. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług  (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy
(przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez
cenę rozumie się również stawkę taryfową.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, dokumentacji budowlanej i

STWiOR, jak również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją

https://puk.wrzesnia.pl/
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
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oraz koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji
zadania  oraz  koszty  ubezpieczenia  budowy  i  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  za  zdarzeniami  losowymi,
odpowiedzialności  cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i  osób trzecich, które to wypadki
mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań
wynikających z umowy.

5.  Cenę  za  wykonanie  poszczególnych  rodzajów  robót  należy  przedstawić  w  kosztorysie  ofertowym  dołączonym  do  oferty wg
załączonego  przedmiaru  (sporządzony  w  programie  kosztorysowym Wykonawcy,  arkuszu  kalkulacyjnym),  a  ogólną wartość  netto
należy przenieść do tabeli „Formularza oferty" stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.  Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty
należy podać cyfrowo oraz słownie.

7. W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji  w kosztorysie ofertowym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych
wyjaśnień  w celu  ustalenia rzeczywistej treści oferty oraz jej charakteru i rodzaju jak i zarówno dla samej potrzeby wprowadzenia
ewentualnych zmian. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi inne omyłki polegające na niezgodności
oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  tj.  uzupełni  kosztorys  ofertowy  o  brakującą  pozycję  i  przyjmie,  iż  cena
jednostkowa  tej  pozycji  wynosi  0  zł  (przyjmując,  że  cena  została  uwzględniona  w  innych  pozycjach  kosztorysu  ofertowego)
powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych
oraz w specyfikacji  warunków zamówienia i  została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).
1) Cena  - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia – oferta uzyska 60 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

  Cena najniższej oferty (zł)

Cena  = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%

    Cena oferty badanej (zł)

2  )     Gwarancja i rękojmia – 40 %  

Przy ocenie dodatkowej gwarancji i rękojmi najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres dodatkowej gwarancji i
rękojmi,  jednak  nie  dłuższy  niż  12  miesięcy. Oferta  z  najdłuższym  okresem dodatkowej  gwarancji  i  rękojmi  uzyska  40,00  pkt,
pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

            Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi badanej oferty

Gwarancja = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 40%

     Najdłuższy zaoferowany okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

Przy czym:
a) Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynoszący 60 miesięcy,
b)  Zamawiający  ustala  maksymalny  okres  dodatkowej  gwarancji  u  rękojmi  brany  do  punktacji  tj.12  miesięcy.  Wykonawca  może

zaoferować okres dodatkowej gwarancji i rękojmi dłuższy niż 12 miesięcy, ale oferta uzyska maksymalnie 40 pkt. 
c) okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
d)  w przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji  i  rękojmi uznaje się,  że Wykonawca oferuje 60 miesięcy

gwarancji podstawowej i rękojmi. Oferta uzyska w tym kryterium 0,00 pkt.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Oferta, która otrzyma największą
łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.  Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4
zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.

5. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1)  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest

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

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na tej
stronie postępowania na miniportalu oraz https://puk.wrzesnia.pl 

X  I  V. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art.  94 ustawy oraz

https://puk.wrzesnia.pl/
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postanowień niniejszej SWZ.
2. Zamawiający  podpisze umowę z Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę z  punktu  widzenia  kryterium przyjętego w

niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej  współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Na podstawie art.  263 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Zamawiający  ustala  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zawartej  w  wyniku  Postępowania  o  udzielenie  niniejszego
Zamówienia w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie wniesione oddzielnie dla każdej ze stron
proporcjonalnie do udziału finansowego stron z wymienieniem kwot zabezpieczenia przypadającego dla każdej stron.

2.  Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  jednej  lub  w  kilku  formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.

XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej SWZ. 
2.  Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy,  w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru oferty,  z

zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.

3.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności  postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych
opadach deszczu, gradu utrzymujących się minimum przez 7 dni oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w
trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację
robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych
prac  oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu
o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy

przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia;

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia;

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót
objętych umową podstawową.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2)  zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami
płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,

3)  sposób  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  gdy  zmiana  sposobu  realizacji  zamówienia  wynika  ze  zmian  w
obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,

4)  warunki  oraz termin  płatności,  w szczególności  w przypadku konieczności  uwzględnienia okoliczności,  których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,

5) zmiany w zakresie płatności  i  wynagrodzenia -  zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;

6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu
wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.

7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
   Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było

przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy
wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy
lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  112 ust.  2,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
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c)  w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców,
przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.

4. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten
winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego
usunięcia.

5.  Na  wniosek  Wykonawcy  i  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  umowie  dotyczących  podwykonawstwa,  Wykonawca  może
modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawców;
2) rezygnację z podwykonawców.

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 3-5 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można

usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej
zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2)  zmian  sposobu  rozliczania  umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  na  skutek  zmian  umowy  zawartej  przez
Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu;

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;
4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej,
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b)  pojawieniem się  na  rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej  generacji  pozwalających na zaoszczędzenie  kosztów
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby
na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub
jego formy organizacyjno-prawnej  w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

6)  gdy,  z  uwagi  na  przyczyny  społeczne  (protesty,  listy,  petycje,  np.  mieszkańców,  właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących  z
planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący
dla strony społecznej;

7.  Jeżeli  w  toku  realizacji  Przedmiotu  umowy  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  lub  innych  robót  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego i  które  nie  zostały  ujęte  w dokumentacji  projektowej  Strony  zobligowane są
potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.

8. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie
upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

9. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty
wynagrodzenia za te roboty.

10. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
11.  Wykonawca zobowiązuje się  niezwłocznie  poinformować Zamawiającego o zaistnieniu  przesłanek  stanowiących potrzebę zmiany

umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale  IX ustawy
Pzp.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp czynności  Zamawiającego podjętej  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy  Pzp,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji  elektronicznej

6. Terminy wniesienia odwołania:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została

przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
8.  Na  orzeczenie  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Izby,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego

przysługuje skarga do sądu na podstawie art. 579 ust. 1 ustawy.

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części ponieważ przedmiot zamówienia



2 / 2021

jest  niepodzielny. Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i  wskazane jest aby wykonywał go jeden Wykonawca.  Ponadto
wobec szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne może być ono zrealizowane nawet przez mikroprzedsiębiorcę. Mając
na uwadze, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i
usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczających  równowartości  w  złotych  2  000  000  euro,  lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat  nie przekroczyły równowartości  w złotych 2 000 000 euro, zamawiający uznał,  że skala
zamówienia umożliwia ubieganie się o jego udzielenie nawet mikroprzedsiębiorcom, również w przypadku nie przewidzenia udzielenia
zamówienia w częściach.  Podział  zamówienia na części  nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział.  Zgodnie z
uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady  2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w
zamówieniach publicznych.  W świetle powyższego uzasadnienia zamawiający uznał,  że nie zachodzi  potrzeba udzielania niniejszego
zamówienia  w  częściach,  żeby  zostały  osiągnięte  cele  w  postaci  ułatwienia  dostępu  do  postępowania  dla  małych  i  średnich
przedsiębiorstw, a działanie takie byłoby tylko pozorne i nie wnosiłoby żadnej wartości dodanej.

X  I  X. Umowa ramowa, zamówienia,   o których mowa w art.   214   ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy,   oferty wariantowe  

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XX. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.

XXI. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

XXIII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów 
1.  Uczestnicy  postępowania mają prawo wglądu do treści  protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert  w trakcie

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania)
oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zastrzeżonych przez
uczestników postępowania. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


