
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny, 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DZA.260.06.2022. 

Nazwa zadania: „Modernizacja pomieszczeń filii biblioteki 

przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na  

os. Kapuściska” 

 
 
I. Informacje ogólne 
1. Zamawiający: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 

ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz 

NIP 953-21-61-205, REGON: 000280910 

Numer telefonu: 52 33 99 200 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.biblioteka.bydgoszcz.pl  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz  
3. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: DZA.260.06.2022 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 

11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ), zwanej dalej „PZP”, 
oraz aktów wykonawczych do niej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ustawy 
Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń filii biblioteki przy al. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego 35. 
2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt III.1, należy 

wykonać zgodnie z zapisami swz i załącznikami do swz, w tym z: dokumentacją projektową, 
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zakres robót obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej 
i elektrycznej, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót, a 
także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają 
charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego 
rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
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4. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze robót 
stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania, nie mogą być uznane za roboty 
dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością jednostek przedmiarowych 
robót założonych dla danej pozycji przedmiaru, a ilością, która okazała się konieczna do 
wykonania przekracza 20%. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z dokumentacją postępowania, zasadami 
wiedzy technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności 
wynikającymi z: 

a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz.2351 z późn. 
zm.), 

b. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401). 

6. W trakcie realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz 
ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia 
niezbędne do wykonania Robót, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich 
stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w 
krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 202 
1r., poz.1213 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

7. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń 
wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji 
przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich 
traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy, a 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o 
parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy. 

8. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują 
się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, specyfikacją warunków zamówienia oraz pozostałą dokumentacją postępowania 
i uznaje je za podstawę do realizacji Robót. 

10. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i 
eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają 
Wykonawcę. 

11. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. 
zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na 
własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót 
budowlanych i rozbiórkowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji Robót wszystkich 
elementów wewnętrznych/ zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie 
lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku, okna w częściach 
wspólnych budynku, schody i balustrady w ciągach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia 
takiej konieczności 

13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych Robotach 
wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt 
(w ramach wynagrodzenia ofertowego) – pojemników na odpady, do składowania materiałów 
(odpadów) z prowadzonych robót budowlanych 

14. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty w branży elektrycznej oraz prace kontrolno-
pomiarowe instalacji elektrycznej (wykonanie pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów) 
były realizowane po stronie Wykonawcy wyłącznie przez osoby posiadające stosowne 
wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne 



SEP, grupa I). Zamawiający informuje, że protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych 
(powykonawcze) winny być podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

15. Minimalny wymagany przez Zamawiającego „termin gwarancji i rękojmi” na wykonany 
przedmiot zamówienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiały i wbudowane urządzenia – 
wynosi 24 miesiące (słownie: dwadzieścia cztery miesiące) licząc od daty odbioru końcowego 
ustalonej w protokole odbioru końcowego robót objętych zamówieniem. 

16. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. 

17. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

18. 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 spełniania 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 Zamawiający powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin nieruchomości, w celu zapoznania się z 
przedmiotem zamówienia, weryfikacji zgodności zakresu robót ujętych w dokumentacji 
technicznej ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 W celu uzgodnienia terminu należy skontaktować się z:  
Łukasz Twarowski – 52 33 99 218 – kierownik Działu Administracji 

21. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. 
1) Na podstawie art. 95 PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników 
robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których 
Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).  Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP.  

2) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności 
polegać będzie na: 
a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu 

ofertowym, 
b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

Wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę 
lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt. 
1.  W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do 
realizacji danych czynności określonych w pkt. 1) ww. oświadczenie będzie 
podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do 
wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji 



zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: 

 wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. 1 wraz ze 
wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy 
i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, 

 druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – 
zawierające tylko imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy i 
kod tytułu ubezpieczenia), 

 zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające 
tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wymiar czasu 
pracy). 

3) Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 PZP oraz sankcje z tytułu niespełniania 
tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do swz.  

22. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45453100-8 Roboty renowacyjne, 
45454100-5 Odnawianie, 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45442100-8 roboty malarskie 
45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45421130-4 instalowanie drzwi i okien 

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
24. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie 
było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 
jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 
obliczaniu jego wartości. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług 
lub robót budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt. 7) 
ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone. 

25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
26. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
1.Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2022 r.. 
 
V. 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  
oraz  
informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w 
art. 65 ust.1, art. 66 i 69 PZP oraz 
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 



Łukasz Twarowski 

Email: lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl 

Tel. 52 33 99 218 

Kierownik Działu Administracji 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 

a Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia i proceduralnych odbywać się będzie za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

4. 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. 

5. 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”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

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 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

.pdf, 

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

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

https://platformazakupowa.pl/


a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

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”).  

10. 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 Prawo Zamówień Publicznych. 

11.  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 

 
Zalecenia 
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM 
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

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

3) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) 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.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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


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

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.   

13) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy PZP określa następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionego warunku jeżeli: Wykonawca 
wykaże, że posiada aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę: 150 000,00 zł, Wykonawca przedłoży potwierdzenie opłacenia składki lub 
raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w 
ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie 
opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie 
ubezpieczenia. 

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 
umowy (zamówienia),których przedmiotem były roboty budowlane wewnątrz 
budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) PLN brutto. Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co 
najmniej roboty polegające na kładzeniu gładzi gipsowej, malowaniu ścian, 
wykonania posadzki z płytek podłogowych, wykonanie posadzki z wykładziny pcv. 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, 
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 



wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 
przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje 
Wykonawca lub notariusz.  

7. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z 
Wykonawcą. 

8. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż złoty, zamawiający dokona 
przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikował informacji o średnim kursie 
walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego 
kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje. 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę (z 

uwzględnieniem art. 109 ust. 1 ustawy Pzp):  
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 
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykaz robót budowlanych, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem były roboty 
budowlane wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000 (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN brutto. Każda z umów, o których mowa powyżej 
musi obejmować co najmniej roboty polegające na kładzeniu gładzi gipsowej, 
malowaniu ścian, wykonania posadzki z płytek podłogowych, wykonanie posadzki z 
wykładziny pcv, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są 
wykonywane 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 – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 
w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - 
oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, 

b) Wykonawca wykaże, że posiada aktualne i opłacone ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę: 150 000,00 zł, Wykonawca przedłoży 
potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu 
płatności określonym w umowie ubezpieczenia. 

 
2) Brak podstaw do wykluczenia: 

a. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 



lutego 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 

b. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 
środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), 
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, b  (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z 
tych podmiotów. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

8. Podmiotowe środki dowodowe/przedmiotowe środki dowodowe/inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 

XI. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 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 terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  



3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  
 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy – wypełniony i przesłany w formie elektronicznej, sporządzony z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ 

b) Oświadczenie w zakresie wykazu robót budowalnych – załącznik nr 4 
c) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio Wykonawcy, 
podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z 
dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG),  

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). Oświadczenie składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

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

f) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym 
mowa w ust. d, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia 29.09.2022 r. do 

godz. 11:00, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz  
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i tylko do upływu terminu składania ofert.  
4. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub 
osoby upoważnione. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub 

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


innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 
Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 
osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

8. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP. 

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia 
oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub 
mocodawca. 

10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z 1.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica 
przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek uzasadniających takie zastrzeżenie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP. 

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

13. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 
XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. godz. 12:00.  Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu 
platformy zakupowej. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

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


4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę oferty Wykonawcy są zobowiązani obliczyć w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do 
SWZ 

2. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca cały przedmiot zamówienia.  
3. Należy wycenić każdy asortyment przedstawiony w ofercie. Niespełnienie tego wymogu 

może spowodować odrzucenie oferty. 
4. Cenę oferty brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena musi być podana cyframi i słownie. 
6. Ceny brutto, podane przez Wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres związania 

ofertą nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
7. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem 
przedmiotu zamówienia do wskazanych jednostek organizacyjnych. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:  
a. Cena całkowita oferty - waga (C) 80 % 
b. Termin gwarancji – waga (G) 20 % 

2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty wg poniższych zasad: 
 

     C = 
cena oferty z najniższą ceną

cena ofert badanej
 x 80 pkt 

3. Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o 
zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości na wykonane roboty objęte 
przedmiotem zamówienia (odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji za wady), 
podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty wg poniższych zasad: 
Przedział miesięcy do zadeklarowania: 24 najkrótszy możliwy - 60 najdłuższy możliwy okres 
gwarancji jakości 
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych  miesiącach 
Sposób przyznawania punktów: 

a) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną 
liczbę punktów w niniejszym kryterium, 

b) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w 
niniejszym kryterium, 

c) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy okres gwarancji 
jakości, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 

d) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem 
najkrótszym a najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:   

 
 



     G = 
 oferta z najkrótszym okresem gwarancji

okres gwarancji badanej oferty  x 20 pkt 

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

5. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  Wykonawca, którego 
oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. VII. niniejszej 
Specyfikacji. 
P = C + G  
gdzie:  
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,  
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena całkowita oferty”,  
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, 
 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty 

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg załącznika nr 3 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

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

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które 
będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, we współpracy podczas realizacji 
zamówienia). 
 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  



1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które 
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości: 5%   ceny brutto podanej w ofercie przedstawionej przez 
Wykonawcę 

3. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 

4. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień publicznych zawarte w art. od 449 do 453. 
 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na:  
a)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o  

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w 
terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej; 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt a. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych. 
 

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  
27.4.2016 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 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, tel. 523399200; e-mail: 
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@wimbp.bydgoszcz.pl ;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
1. ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.); 
2. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 
3. ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 164 ze zm.); 
4. art. 6 pkt 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby 
lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 
oraz 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 
1. żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może – zgodnie z art. 75 PZP – żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP 
wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania 
oraz jego załączników; 

3. usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w 
których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP 
wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym również profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z PZP. 
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12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  
 

XXII. Załączniki do SWZ 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
4) Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych 
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
6) Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna (Przedmiar, rzut pomieszczeń WC)  

________________________________ 
 


