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Rozdz. I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom,  

wpisana pod nr KRS 0000119241 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP 7960024084, REGON 670704475,  

wysokość kapitału zakładowego: 13 827 595,92 PLN,  

nr rachunku: 31 1240 5703 1111 0010 7686 7412 w Banku Pekao S.A.,  

tel.: (48) 384 65 08,  

e-mail: zamowieniapubliczne@rtbs.eu,  

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/684284 

 

Rozdz. II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684284 

 

Rozdz. III. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1710) zwanej dalej „Pzp”. 

2. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw 

dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

UWAGA: Zamawiający w dalszej treści Specyfikacji wskazuje, jakie dokumenty Wykonawca winien 

załączyć do oferty, a jakie winien doręczyć dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  

a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

pięciokondygnacyjnych w całości podpiwniczonych – przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego 

w Radomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami, parkingami, śmietnikami, instalacjami 

i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz uzyskanie wszelkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr ew. 56/1 i część dz. 

nr ew. 57/1 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 67). 

Ważniejsze parametry budynków: 

Budynki B3-B4 

a) kubatura – 15 421,45 m3; 

b) ilość mieszkań – 54; 

c) pow. zabudowy – 1 858,40 m2; 

d) pow. użytkowa mieszkań – 2 856,60 m2; 

e) pow. całkowita kondygnacji netto – 6 098,74 m2. 

Budynek B5 

a) kubatura – 6 766,81 m3; 

b) ilość mieszkań – 27; 

c) pow. zabudowy – 627,63 m2; 

d) pow. użytkowa mieszkań – 1 428,34 m2; 

e) pow. całkowita kondygnacji netto – 3203,58 m2. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

2.1. Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i 

częściowo monolitycznymi, stropami monolitycznymi. Sztywność przestrzenną budynku 

zapewniają żelbetowe ściany piwnic oraz częściowo kondygnacji nadziemnych, szybów 

windowych i klatek schodowych, słupy żelbetowe nośne i ściany murowane nośne. Budynek w 

całości podpiwniczony. W poziomie -1 zlokalizowano garaż podziemny, schowki garażowe, 

pomieszczenia gospodarcze (jeden schowek garażowy lub pomieszczenie gospodarcze dla jednego 

lokalu mieszkalnego), wózkownie, pomieszczenia na wodomierz, węzeł cieplny oraz pom. 

administracyjne. Pomieszczenia gospodarcze usytuowane będą także na kondygnacjach 

nadziemnych. Na parterze każdego budynku przewidziano jedno mieszkanie przystosowane dla 

osoby niepełnosprawnej. Klatka schodowa budynku wyposażona będzie w dźwig osobowy. 

Budynek posiada formę rozrzeźbioną, dach płaski o nachyleniu ≈ 3% kryty papą termozgrzewalną. 

Stolarka okienna w budynkach – PVC, o szkleniu dwukomorowym szkłem zespolonym (dolne 

szklenie szkło bezpieczne laminowane 4.4.2). Ściany parteru i pięter ocieplone metodą lekko-

mokrą – styropianem EPS – 80 wykończony tynkiem silikonowym. Zagospodarowanie terenu 

obejmuje: wykonanie chodników, dróg, parkingów, wiat śmietnikowych, placów gospodarczych, 

plac zabaw, ukształtowania terenu.  

2.2. Przyłączy instalacji wodnej.     

2.3. Przyłączy kanalizacji sanitarnej.      

2.4. Kanalizacji deszczowej z przyłączami do budynku.       
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2.5. Instalacji wewnętrznej c.o. (wraz z indywidualnymi wymiennikami ciepła), c.w.u., kanalizacji 

sanitarnej.          

2.6. Drenaży opaskowych. 

2.7. Wentylacji mechanicznej. 

2.8. Instalacji teletechnicznych telewizji DVBT i satelitarnych, domofonowych. 

2.9. Instalacji elektrycznych i odgromowych. 

2.10.  Oświetlenia terenu, monitoringu i klimatyzacji.  

2.11. Ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe wymagania jakościowe określa dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które są dołączone do 

SWZ i stanowią jej integralną część. 

4. Wymagania dotyczące gwarancji: 

4.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 6 lat, licząc od 

daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 4.2. 

4.2. Wykonawca obejmie gwarancją wykonanie (monitoringu, klimatyzacji), na okres 3 lat licząc od 

daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.  

4.3. Okresy gwarancji udzielanych przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi gwarancji 

udzielonemu przez Wykonawcę. 

5. Instalacje gazowe nie występują.  

6. Prace towarzyszące nieobjęte dokumentacją techniczną i przedmiarami robót, konieczne do 

uwzględnienia: 

6.1. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy. 

6.3. Uporządkowanie terenu budowy, w tym usunięcie i wywiezienie gruzu oraz resztek materiałów 

budowlanych. 

6.4. Wszelkie inne prace nie objęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę 

budowlaną, wiedzę techniczną i obowiązujące przepisy. 

7. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych (ujętych w dokumentacji projektowej lub 

w przedmiarach robót) nie obejmuje wykonania: 

7.1. Drzwi wewnętrznych w lokalach (należy uwzględnić jedynie drzwi zewnętrzne do danego 

lokalu). 

7.2. Podłóg użytkowych w lokalach mieszkalnych. 

7.3. Białego montażu urządzeń sanitarnych. 

8. Zakresu prac określonych w ust. 7. nie należy uwzględniać w cenie oferty! 

9. Wymagania dotyczące zamówienia: 

9.1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. i zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

9.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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9.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

10. Wymogi dotyczące materiałów, konstrukcji, urządzeń i instalacji: 

10.1. Użyte materiały, konstrukcje, urządzenia i instalacje, winny posiadać odpowiednie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 

11. Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia: 

11.1. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca będzie organizować roboty w sposób umożliwiający 

dokonanie ich odbioru. 

11.2. Wykonawca winien ogrodzić, oznaczyć i zabezpieczyć teren budowy oraz zapewnić na terenie 

wykonywanych robót, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, 

zorganizować zaplecze budowy w tym wc dla pracowników, ochronę znajdujących się na terenie 

robót obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymać ich w należytym stanie 

technicznym, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do 

użytkowania. 

11.3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót i po ich 

zakończeniu wywóz odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności 

i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm 

w ściekach, pochodzących z własnej i podwykonawców działalności oraz wykonywanych przez 

nich robót i usług, odprowadzonych do kanalizacji miejskiej. 

12. Wymagania stawiane Wykonawcy:  

12.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.  

12.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

12.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

12.4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

12.5. Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 

13. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia jak również 

podczas jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, 

w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wystąpienia, w którymkolwiek 

załączniku do SWZ norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych – produkty te można zastąpić produktami o tych samych funkcjach i podobnych 

parametrach, ale to na Wykonawcy spoczywa udowodnienie w ofercie, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone SWZ. 

15. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia nie stanowi załącznika do oferty. 

Podlega wypełnieniu jedynie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze umowę. 

16. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Główny przedmiot  45211340-4 

Dodatkowe przedmioty 45211000-9  

45342000-6 
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45222110-3    

43325000-7 

45330000-9 

45111200-0 

45232140-5 

45300000-0 

45332400-7 

45231300-8 

45232130-2 

 

 

Rozdz. V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w Dziale II Rozdziale 1. Oddziale 5. ustawy Pzp. 

 

Rozdz. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia –  24 miesiące od dnia przekazania terenu budowy    

 

Rozdz. VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

USTAWY PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

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

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 

1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 

i 2054), 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
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przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz 

z 2020 r. poz. 2023), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

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

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 

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

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

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

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

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

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

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

niezależnie od siebie, 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub Podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdz. VIIa. PODSTAWY WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY 

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

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

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 

z 8.4.2022, str. 1) oraz 
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b) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Rozdz. VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 

USTAWY PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 

ustawy Pzp) tj.: 

a) 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; 

b) 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; 

c) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

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

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 ustawy Pzp., jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

Rozdz. IX. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni ww. warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:  

posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- 

kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 złotych. (w przypadku, 

gdy wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający 
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przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla 

danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu 

nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia 

przed dniem publikacji).  

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni ww. warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:  

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda 

polegała na kompleksowej realizacji minimum dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych o minimum pięciu kondygnacjach nadziemnych z garażami podziemnymi 

o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto, 

UWAGA: Jako „kompleksową realizację budynku lub budynków” należy rozumieć budowę 

budynku lub budynków począwszy od stanu zerowego, poprzez wykonanie wszelkich robót 

wynikających z dokumentacji projektowej, aż do stanu uprawniającego do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.  

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. osobami, posiadającymi uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351): 

− kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.  

Wymagane doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownik budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, w tym co najmniej na jednym zadaniu polegającym na budowie 

minimum jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o minimum pięciu 

kondygnacjach nadziemnych z garażem podziemnym. 

− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.  

Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351) oraz 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie 

z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U.2021.1646).   
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Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za 

spełniony również, jeżeli Wykonawca wykaże mniejszą ilość osób niż wymagana, ale osoby te 

spełniają wszystkie ww. wymagane uprawnienia. 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów.  

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

2.2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 

mowa w ust. 2.1: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;  

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy 

nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w ust. 2.2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu 

wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie 

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz 

z ofertą: 

a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do SWZ; 
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b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów, w zakresie 

wskazanym w Części II Sekcji C (Informacje na temat polegania na zdolności innych 

podmiotów); 

c) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 

Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 

1) warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 3 – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą spełnić warunek łącznie lub jeden z Wykonawców spełni warunek. 

2) warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 4 lit. a) – wystarczające będzie, jak tylko jeden 

z Wykonawców wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania przez Wykonawcę, w celu osiągniecia 

wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, robót budowlanych różnych podmiotów, 

nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia; 

3) warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 4 lit. b) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą spełnić warunek łącznie lub jeden z Wykonawców spełni warunek.  

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, sytuację ekonomiczną lub finansową Zamawiający może, 

na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Rozdz. X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH 

OŚWIADCZEŃ 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie 

Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego 

załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (załącznik 

nr 3 do SWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:  

1) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie 

polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, 

wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 
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3. ZAMAWIAJĄCY PRZED WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WZYWA 

WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W 

WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ 

ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (informacja z KRK o osobie) i pkt 4 (informację 

z KRK o podmiocie zbiorowym) ustawy Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jej złożeniem. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

4 do SWZ. 

3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

3.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 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 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

4.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt. 1), składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
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dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. 

4.2. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt. 3), składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 

że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 

lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są 

analogiczne jak w ust. 4. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3 punkt 3.2. ppkt. 1), Wykonawca składa 

inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust 1 (Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia), – załącznik nr 3 do SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa 

w ust 1 (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), – załącznik nr 3 do SWZ, lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu.  

11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia), – załącznik nr 3 do SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 
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udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia 

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 

oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdz. XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684284 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

2.1. Przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

2.2.  Przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; 

2.3. Przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ), podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

2.4. Przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ) lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

2.5. Przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp; 

2.6. Przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

2.7. Przesyłania odwołania/inne; 

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

Zamawiającego”. 

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

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.  

4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

http://platformazakupowa.pl/
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5. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformazakupowa.pl, 

Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem 

składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl). W takim przypadku komunikacja między Wykonawcą, 

a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

zamowieniapubliczne@rtbs.eu 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 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, określa niezbędne wymagania 

sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

7.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s. 

7.2. Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel 

IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje. 

7.3. Zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer. 

7.4. Włączona obsługa JavaScript. 

7.5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf. 

7.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

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

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

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

8.1. Akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za 

wiążący. 

8.2. Zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view). 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową 

i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 

niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

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

 

Rozdz. XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ 

mailto:zamowieniapubliczne@rtbs.eu
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin


znak sprawy: PI-P.271.5.P.2022 

 

18 

 

Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY 

PZP 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Rozdz. XI SWZ. 

 

Rozdz. XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) spraw proceduralnych: Patrycja Doroszyńska 

b) spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Rafał Kicior 

 

Rozdz. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 12.03.2023 r., przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania ofertą określonego 

w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12) ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyrazi pisemną zgodę na wybór jego 

oferty po upływie terminu związania ofertą. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

Rozdz. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym z formatów danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
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dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 1 

4. Oferta powinna być: 

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

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

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana zgodnie z ust, 2 przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać wymogi „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisów w formacie XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

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

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania 

oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 

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

9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku 

załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

13. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do 

„Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

 
1 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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. 
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14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 

1) .zip 

2) .7Z 

16. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

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

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES 

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

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

20. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

22. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

23. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 

1) Formularz oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2) Oświadczenie (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) o treści zgodnej  

z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

3) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o 

treści zgodnej z załącznikiem nr 3A do SWZ 

Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. 

konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie to składa każdy z wykonawców. 

4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o treści zgodnej z załącznikiem nr 3B do 

SWZ (jeżeli dotyczy). 

5) Oświadczenie podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby o treści 

zgodnej z załącznikiem nr 3C do SWZ (jeżeli dotyczy). 

6) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy o treści 

zgodnej z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

7) Wadium (jeżeli jest składane w formie niepieniężnej) – oryginał w postaci elektronicznej. 

8) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru; 
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b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego 

wynika które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, o których nowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg załączniku nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

24. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 23 pkt 8) lit c) i ust. 23 pkt 10) niniejszego Rozdziału  

składa się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,– w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

25. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

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

w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

26. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 23 pkt 8) lit c) i ust 23 

pkt 10) niniejszego Rozdziału lub złożył pełnomocnictwo wadliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

27. OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI WINNA BYĆ SPORZĄDZONA ZGODNIE ZE 

WZORAMI DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO SWZ. 

 

Rozdz. XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Sposób składania ofert:    

1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684284 

1.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

1.3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

1.5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem:  

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

2. Termin składania ofert:    

2.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: 

do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 

 

Rozdz. XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. 

w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 10:05 

przy użyciu systemu teleinformatycznego 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

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

postępowania. 

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

„Komunikaty”. 

6. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia sesji otwarcia w sposób 

jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazywania wideo on-line w związku z powyższym Zamawiający nie będzie prowadził 

jawnej sesji otwarcia ofert. 

 

Rozdz. XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

http://platformazakupowa.pl/
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1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich. 

W przypadku podania poszczególnych cen, wartości z większą dokładnością, wówczas Zamawiający 

zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli trzecia cyfra jest 

większa lub równa 5 – to zaokrąglamy w górę, jeżeli mniejsza – to nic nie zmieniamy, a pozostałe 

cyfry odcinamy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji 

dokonywane będą w złotych polskich. 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 5 Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

7. Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

7.1. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót 

tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją. (Różnice w obliczonych 

w przedmiarach ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty, jeżeli 

jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych). 

7.2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, 

w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego 

niezbędnych do wykonania robót jak również koszty: zajęcia pasa drogowego, ogrzewania obiektów 

w okresie jesienno-zimowym, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia budowy, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, ogrodzenia 

i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania 

wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów 

kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

świadectwa charakterystyki energetycznej oraz innych czynności wynikających z umowy oraz 

koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT a także wykonanie prac 

i robót, o których mowa w Rozdz. IV ust. 6 niniejszej SWZ. 
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7.3. W cenie należy uwzględnić koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisu przedmiotu 

zamówienia jak również przegląd gwarancyjny i serwis dotyczący monitoringu, klimatyzacji, 

bram garażowych, platform parkingowych i indywidualnych wymienników ciepła, roczne 

przeglądy okien i drzwi w okresie jesiennym oraz koszty zakupu i przekazania Zamawiającemu 

kompletu kluczy dla wszystkich lokali, wg poniższego zestawienia: Dla jednego lokalu: 2 

komplety kluczy do drzwi wejściowych do lokalu (zamek górny, zamek dolny), 2 szt. kluczy do 

skrzynki na listy, 1 szt. klucza do drzwi wejściowych do klatki schodowej, 1 szt. klucza do 

wózkowni, 2 szt. kluczy do szafek instalacyjnych, 1 szt. klucza technicznego do drzwi wejściowych 

do lokalu, 2 szt. klucza elektronicznego/pastylki zbliżeniowej, 2 szt. pilotów do bram garażowych.  

Pozostałe niezbędne do właściwej obsługi budynków klucze do pomieszczeń urządzeń technicznych 

i gospodarczych, jak również dodatkowo dla Zamawiającego po 10 szt. kluczy 

elektronicznych/pastylek zbliżeniowych, 10 szt. pilotów do bram garażowych, 10 kompletów kluczy 

do szachtów, 3 szt. kluczy do wózkowni, 5 kompletów kluczy do węzła,  

oraz koszt dokumentacji zdjęciowej wszystkich instalacji oddzielnie dla każdego lokalu. 

7.4. Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, 

zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji 

zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, itp.) 

7.5. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym w celu dokonania wyceny 

przedmiotu zamówienia.  

7.6. W wycenie nie należy uwzględniać zakresu robót określonych w Rozdz. IV ust. 7 SWZ.  

7.7. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, Zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 9, 

11. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 9, mogą dotyczyć w szczególności: 

a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, 
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b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych, 

c) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę, 

d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest 

realizowane zamówienie, 

e) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

g) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 

h) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

12. Zamawiający będzie żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, co najmniej w zakresie określonym w 

ust. 11 pkt d i f. 

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

14. Suma wartości podanych w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.1 umowy 

stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, musi być zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca 

przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i 

prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić 

ten zakres w kosztorysie szczegółowym.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

 

Rozdz. XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie zostały odrzucone, na podstawie nw. 

kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

1.1. Cena oferty (PC) – 90% (max. 90 pkt) 

1.2. Okres udzielonej gwarancji jakości (PG) – 10% (max. 10 pkt) 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego 

              

              Cmin 

PC  = ---------- x 90 pkt 

               Ci 

PC – liczba punktów za kryterium ceny oferty, 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych, 

Ci – ceny poszczególnych ofert. 
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2.2. Ocena okresu udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia 

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu udzielonej 

gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać 

wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający 

zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało 

z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 6 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 6 

pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia. Wykonawca, który 

przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie PG to liczba punktów za kryterium okresu 

udzielonej gwarancji jakości:  

6 lat   otrzyma  0 punktów   PG = 0 pkt 

7 lat i więcej otrzyma  10 punktów   PG = 10 pkt 

UWAGA: Oferta Wykonawcy, w której nie przedstawiono okresu udzielnej gwarancji jakości lub 

wskazano okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, poniżej 6 lat zostanie 

odrzucona. 

2.3. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:  

P = PC + PG  

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ. 

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia unormowana  

w ustawie Pzp. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. W przypadku poprawienia innej omyłki, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się 

za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

9. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 

z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

Rozdz. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach 

i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści 

zgodnej z załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w Rozdziale XXIX SWZ.  

UWAGA: W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej Wykonawca 

zobowiązany jest najpierw przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem jego akceptacji. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedłożenia ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia i posiadanego mienia. 

7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10. W dniu podpisania umowy, Strony dodatkowo zawrą umowę powierzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego danych osobowych, uwzględniającą postanowienia RODO, wg załącznika nr 12 do SWZ. 

11. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do 

zawarcia umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy 

podpisaniu umowy. 

 

Rozdz. XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Rozdz. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Środki ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp. 
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Rozdz. XXIII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 

 

Rozdz. XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ, LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE 

MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ 

KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, 

KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU 

WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ 

MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

− Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem zrealizowany może zostać kompleksowo, a dalszy 

podział nie jest uzasadniony ze względów technicznych, organizacyjnych jak również 

eksploatacyjnych. 

− Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia stanowi komplementarną całość, poszczególne elementy stają się 

kompletnym obiektem budowlanym – podział zamówienia na branże lub części mógłby utrudnić 

prawidłową, sprawną i terminową realizację zamówienia.  

 

Rozdz. XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM 

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE  

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych. 

 

Rozdz. XXVI. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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Rozdz. XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100). 

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. 

nr 31 1240 5703 1111 0010 7686 7412 

z adnotacją: „Wadium na Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

– znak sprawy PI-P.271.5.P.2022” 

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie Pzp, 

2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium. 

3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. 

4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert). 

5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania. 

6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest RTBS „Administrator” Sp. z o.o. 

5. Z treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, jeżeli wadium 

będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa trzech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego 

w Radomiu” oznaczenie sprawy: PI-P.271.5.P.2022”. 

6. Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 

ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu 
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polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem 

polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych 

z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

10. Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. 

12. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej w celu przesłania oświadczenia o zwolnieniu 

wadium w ofercie należy podać adres e-mail gwaranta wadium. 

 

Rozdz. XXVIII. INFORMACJĘ DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie 

elektronicznej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 

(Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców 

na wezwanie Zamawiającego załącznik nr 6 do SWZ. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego załącznik nr 3A do SWZ. 

 

Rozdz. XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej 

zabezpieczeniem. 
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2. Zabezpieczeniu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

5. Okres wniesienia zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust 8 ustawy Pzp. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp 

9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, powinna co najmniej: 

9.1. Ustalać beneficjenta gwarancji, tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o. 

9.2. Określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty). 

9.3. Określać termin ważności (stosownie do postanowień SWZ w zakresie gwarancji i rękojmi oraz 

złożonej oferty). 

9.4. Być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 

9.5. Wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ). 

9.6. Wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na Bank Pekao 

S.A. nr 31 1240 5703 1111 0010 7686 7412 Zamawiającego. Tytuł przelewu: „Budowa trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych” – PI-P.271.5.P.2022. 

11. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

zabezpieczenia. 

12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie 

przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

16. Kwota, o której mowa w ust. 15, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

 

Rozdz. XXX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY 

PZP 



znak sprawy: PI-P.271.5.P.2022 

 

32 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy 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). 

2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) ogólnobudowlane, 

2) instalacyjne - sanitarne, 

3) instalacyjne - elektryczne, 

4) dekarskie, 

5) wykończeniowe 

6) drogowe 

7) w zakresie zagospodarowania terenów zielonych 

Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych we wzorze umowy 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 
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Rozdz. XXXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

 

Rozdz. XXXII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, 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. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wymaga oświadczenia  podwykonawcy o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 

833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 

2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835) o treści zgodnej z załącznikiem nr 3C do SWZ. 

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego jeżeli 

podwykonawcy są już znani, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

Rozdz. XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
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MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Rozdz. XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 

A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA 

W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

 

Rozdz. XXXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdz. XXXVI. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

USTAWY PZP 

Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie 

z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

 

Rozdz. XXXVII. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdz. XXXVIII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ 

Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdz. XXXIX. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

USTAWY PZP 
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Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

 

Rozdz. XL. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RTBS „Administrator” Sp. z o.o., 

ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w RTBS „Administrator” Sp. z o.o. adres e-mail: 

iod@rtbs.eu; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PI-P.271.5.P.2022 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 2; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

 
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
3  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Rozdz. XLI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Rozdz. XLII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – wzór umowy, 

2. Załącznik nr 2 – wzór Formularza Oferty, 

3. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

4. Załącznik nr 3A – wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, 

5. Załącznik nr 3B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

6. Załącznik nr 3C – wzór oświadczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby,  

7. Załącznik nr 4 – wzór – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

8. Załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, 

9. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej, 

10. Załącznik nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych, 

11. Załącznik nr 8 – wzór wykazu osób, 

12. Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

13. Załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa, 

14. Załącznik nr 11 – wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia 

15. Załącznik nr 12 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

16. Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa 

17. Załącznik nr 14 – Przedmiary robót, 

18. Załącznik nr 15 – STWiORB, 

 

 


