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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiającym jest: 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk 
numer tel. 58/349-12-23. 
(godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30) 
adres e-mail: zp@gumed.edu.pl 

adres strony internetowej: www.gumed.edu.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest 
posiadać konto na platformie zakupowej. 

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ 
INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚRENIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 
1. Zmiany i wyjaśnienie treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 

2. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie               
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019                   
z zm.), zwanej dalej także ustawą „pzp”. 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu pomieszczeń należących do Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 

a) w budynku nr. 27 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku, 

b) w budynku Wydziału Farmacji przy Al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku. 

2. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera dokumentacja (załącznik nr 3 do SWZ) na którą 

składają się następujące dokumenty: 

a) Przedmiary (poz. 1-3) 

b) STWIORB (poz. 4-6) 

c) Projekty rysunki (poz. 7-13) 

d) Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej (poz. 14). 

4. Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia, mogą wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub 
technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i 
niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone materiały, urządzenia lub 
technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

mailto:zp@gumed.edu.pl
http://www.gumed.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
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użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w 
przedmiarach i dokumentacji projektowej stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie 
równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań 
równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich 
zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. 
Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie zostały 
zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.  

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie: 

a) w terminie do 5 dni od przekazania placu budowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. Szczegółowość harmonogramu Wykonawca 
ustali z Zamawiającym, 

b) przekazać zamawiającemu, 7 dni przed wbudowaniem, niezbędne atesty materiałów i urządzeń użytych 
do realizacji inwestycji wydane przez uprawnione jednostki, przed ich zastosowaniem. Zamawiający w 
terminie 5 dni roboczych zobowiązany będzie do akceptacji przedłożonych atestów lub przedstawienia 
uwag, 

c) po zakończeniu robót opracować dokumentację powykonawczą. Dokładny opis dokumentacji zawiera 
Załącznik nr 3  poz. 14 do SWZ. 

6. Prace będą realizowane w obiekcie czynnym, co powoduje brak możliwości pozostawienia budynku bez wody i 
ogrzewania, dlatego prace powinny być wykonywane w okresach nocnych oraz weekendy.  

7. W trakcie realizacji robót w kwestii dostępu do pomieszczeń należy kontaktować się z przedstawicielem Działu 
Budowlano-Techniczny. Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez jego pracowników szkody w mieniu 
Zamawiającego i w osób trzecich. 

8. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były co najmniej 3 letnim 
okresem gwarancji. Okres gwarancji robót jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały 
zawarte w rozdz. XVII SWZ. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 56 dni kalendarzowych od daty przekazania 
placu budowy. 

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte  w 
rozdz. XVII SWZ. 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

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

umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ (projekt umowy). 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty. 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu 
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 

2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub 
wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. 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”.  

4. Zalecenia:  

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

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

c) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages.  

d) 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.  

e) 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.  

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

g) 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, 

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

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

5. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gumed.  

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa niezbędne 
wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,  

d) włączona obsługa JavaScript,  

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

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

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

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

 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę 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”). 

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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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.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ustawy Pzp). 

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert  
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert.  

12. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 10, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa powyżej, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ.  

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ 
PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTONICNEJ, W  PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKRESLONYCH w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest: Joanna Laskowska  

e-mail: joanna.laskowska@gumed.edu.pl 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.03.2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 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 oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania ofertą  ulegnie 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.  

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 
1. Wymagania podstawowe: 

1) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

3) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ; 

4) oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy; 

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
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5) w przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) 
niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. 

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty 
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń: 

1) oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 
elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem; 

3) w przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń  sporządzonych w języku obcym należy je 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 

4) gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;  

5) gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości 
mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;  

6) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, może dokonać również notariusz;  

8) 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; 

9) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie 
załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z 
formularzami określonymi przez Zamawiającego; 

10) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 
od 1 lipca 2016 roku”; 

11) w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
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12) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

3. Zawartość oferty: 

1) Do oferty (zał. nr 1 do SWZ) należy dołączyć: 

a) Kosztorysy ofertowe (uwzględniające pozycje z załączonych przedmiarów), 

b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 
do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, 

c) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty, 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

d) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) przedmiotowe środki dowodowe – nie dotyczy. 

 

4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu 
wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te 
ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

b. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. b), także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 

c. oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania:  

• oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, 

• sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty 
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną;  

 
5. RODO 

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 
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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”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 80-210 Gdańsk; 

▪ W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@gumed.edu.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego GUM2021   ZP0008 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− 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;   

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed w terminie najpóźniej do dnia  23.02.2021 r. do godz. 10.00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajdują się pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 10.15 za pomocą platformy zakupowej.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

XV. 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 lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody (zgodnie z art. 110 ust. 2).  

XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ i koszty 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Cena podana w ofercie musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego 
zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania z uwzględnieniem wszystkie opłat i podatków, ze 
szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 
słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.  

4. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena z pozycji formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. 
Brak wyceny którejkolwiek pozycji lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH RYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

 Kryterium Maksymalna liczba punktów Waga % 

1 Cena brutto (C) 60 60 

2 Termin wykonania (T) 20 20 

3 Okres gwarancji (G) 20 20 

  
Razem  

 
100 

 
100 

 
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 
a) „cena brutto (C)” – ocena dla tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o następujący wzór: 

   C = (C min / C x ) x 60 

   gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „cena brutto” 
 C min  - najniższa cena spośród złożonych ofert 
  Cx   - cena oferty badanej 
              

 

b) „termin wykonania (T)” – liczba punktów w tym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 

Termin wykonania  
/w dniach kalendarzowych/ 

Ilość punktów  
możliwych do uzyskania 

 

56 dni kalendarzowe 0 

49 dni kalendarzowe 10 

42 dni kalendarzowe 20 

Uwaga: 
 

W przypadku zaoferowania terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia dłuższego niż 56 dni 
kalendarzowe oferta zostanie odrzucona.  

W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu wykonania Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, 
że termin całości wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 56 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SWZ. 

 

c) „okres gwarancji (G)” – liczba punktów w tym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
 
▪ za okres 3 lat     - 0 punktów,  
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▪ za okres 4 lat     - 10 punktów,  

▪ za okres 5 lat i więcej  - 20 punktów, 

                                  Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 3 lata oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie 
wpisania na druku oferty terminu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że termin gwarancji 
wynosi 3 lata.  

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższym wynikiem będącym 
sumą punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert opisane powyżej tj.  

Ocena końcowa = C + T + G 

3. Obliczenia w kryterium dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu, (dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami matematyki). 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę zobligowany jest poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Jeżeli zostanie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z późn. zm.15) ), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

6. Wykonawca, który złoży ofertę o której mową powyżej, ma obowiązek: 

b) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego;  

c) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego;  

d) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku;  

e) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji złożonej oferty.  

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie postępował 
zgodnie z art. 252 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 
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4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru 
ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. Umowa musi zawierać, co najmniej:  

• zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia,  

• określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

• czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia . 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie 
(jeśli zaistnieją przesłanki art. 255 ust. 1 ustawy pzp). 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej (art. 505 ustawy pzp) przysługują Wykonawcy, jeżeli ̇ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

2. Odwołanie, zgodnie z art. 513 ustawy pzp, przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie umowy. 

3. Odwołanie wnosi się (zgodnie z postanowieniami art. 515 ustawy pzp.) w terminie 5 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 10 dni jeżeli informacja została przekazana w inny 
sposób. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określono w ustawie pzp w Dziale IX.    

XX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, działając na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy pzp, tj: 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. 

XXI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych 
warunków w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym 
zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) DOTYCZĄCEJ WYKONAWCY – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2  (dwóch) robót budowlano-remontowych, 
o wartości nie mniejszej niż 100.000zł brutto każda robota. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku 
pozostałych Wykonawców, warunek powyższy musi zostać w całości spełniony przez jeden 



  

SWZ 2021           13 | S t r o n a  

podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania 
doświadczenia w tym warunku. 

b) DOTYCZĄCEJ OSÓB – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
skieruje do realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienione osoby: 

• Kierownik budowy - jedna osoba - minimum 1 rok na stanowisku kierownika budowy - 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

• Kierownik robót – jedna osoba - minimum 1 rok na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

• Kierownik robót – jedna osoba - minimum 1 rok na stanowisku kierownika robót 
sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 udostepniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (art. 118 ust. 1 ustawy pzp). 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 118 ust. 2 ustawy pzp).  

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. (art. 118 ust. 3 ustawy pzp). 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 powyżej, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) 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. 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, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy pzp, a także 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. (art. 119 ustawy pzp).  

7. 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. (art. 120 
ustawy pzp). 

8. 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. (art. 122 ustawy pzp). 

9. 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. 
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XXII. INFORMACJE 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, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy pzp) tj.: 

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

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
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. 

2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, liczy się wstecz od dnia w 
którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. 

3. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają 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 (Dz. U. poz. 2415). 

XXIII. OPIS CZĘSŚCI ZAMÓWIENIA, LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 
OFERTĘ, LUB MAKSYMALNA LICZBA 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 OFERT 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie zastosował podziału zamówienia na części, ponieważ groziłoby to nadmiernymi trudnościami 

technicznymi, jak również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwej realizacji zadania. Z wieloletniego doświadczenia 

Zamawiającego wynika również, że brak podziału nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości 

ubiegania się o zamówienie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP 

 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• prace budowlane związane z wykonywaniem robót montażowych sanitarnych i elektrycznych, 

jeżeli wykonywane tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917) 

Art. 22 § 1– Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

XXVI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY 
PZP 

Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia o którym mowa w art. 96 ustawy pzp. 

XXVII. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE 
PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP  

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których 
mowa w art. 94 ustawy pzp. 

XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

XXIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8 
USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214                       
ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy pzp. 

XXX. 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 MOŻLIWOŚĆ ALBO 
WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

1. W celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w 
pomieszczeniach Zamawiającego będących przedmiotem zamówienia. 

2. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zgłoszenie do przeprowadzenia wizji w niniejszym postępowaniu, 
należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej jako wiadomość nie później niż 7 dni przed terminem 
otwarcia ofert. 

3. Zamawiający umieści na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania wyznaczony termin 
przeprowadzenia wizji lokalnej.  

4. Zamawiający informuje, iż podczas wizji nie będzie udzielał wyjaśnień  w zakresie zapisów SWZ. 

5. Po wizji lokalnej, w miejscu publikacji postępowania (platforma zakupowa), Zamawiający odpowie na wszystkie 
pytania Wykonawców zadane po przeprowadzonej wizji, najpóźniej 2 dni przed terminem otwarcia ofert. 

XXXI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,                                  
z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp. 
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XXXIII. NFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ 
(art. 60 i art. 121 ustawy pzp)  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym 
postępowaniu.  

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.  

XXXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM 
AUKCJI ELEKTONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

XXXVI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB 
DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTONICZYCH DO OFERTY 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

XXXVII. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach, zgodnie z art. 450 ustawy pzp.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ust. 5 ustawy pzp. 

 

 

Wykaz załączników do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 - dokumentacja (poz. 1-14)  
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy  
5. Załącznik nr 5 - wykaz robót 
6. Załącznik nr 6 - wykaz osób 

 
 


