
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 

REGON: 291010866  NIP: 9591671296 

 

 

Nr postępowania: PZ.271.1.5.2021.PZZiS-PZZ 

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

(SWZ) 

 

dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) pn.: 

 

 

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku szkoły  

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne 

 

 

Termin wykonania zamówienia:  31 sierpnia 2021 roku. 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

Wojciech Ślefarski  
( podpisano elektronicznie)  

 

 

 

Zagnańsk  14 kwiecień  2021 r. 

 

 

 

  



 
PZ.271.1.2.2021.PZZiS-PZZ 

2 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Zagnańsk 

ul. Spacerowa 8 

26-050 Zagnańsk 

Tel. 41 300-13-22, fax 41 300-13-73 

Adres strony internetowej: www.zagnansk.pl 

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl  

NIP: 959-16-71-296, Regon: 291-01-08-66 

 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona będzie 

SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk . 

3. Osoby uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: 

Kamila Grela-Oleś, Janina Bazan , adres e-mail: sekretariat@zagnańsk.pl 

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” – Gmina Zagnańsk reprezentowane przez Wójta Gminy Zagnańsk 

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

3) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4) „Ustawa” lub „Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SWZ. 

6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

 

 

 

II . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: NINIEJSZE POSTĘPOWANIE  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji. 

2.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.      Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4.      Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5.      Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zagnańsk.pl
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III . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Opis przedmiotu zamówienia.                

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych, instalacyjnych wodno-

kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych i towarzyszących związanych z  przebudową 

i zmianą sposobu użytkowania  pomieszczeń części parteru budynku szkoły  

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w miejscowości Tumlin - dz. nr ewid. 579/2, 

obręb Tumlin, Gmina Zagnańsk. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 45210000-2   -   Roboty budowlane w zakresie  budynków. 

 45330000-9   -   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 

 45310000-3   -   Roboty instalacyjne elektryczne, 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7.  

7. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia ( zał 

nr do 1 SWZ) oraz Dokumentacja Projektowa, Przedmiary i STWiOR 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2021 r.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

w postępowaniu dotyczące: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

2.4.1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o niniejsze 

zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował: 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej, 

 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej, 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne 

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem. 

2) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. V.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 

chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej  

w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 



 
PZ.271.1.2.2021.PZZiS-PZZ 

5 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 p.z.p. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 p.z.p. 

 

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczenie wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz  

z ofertą: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków  udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 

VII.1., 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. 

 

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA 

ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 

V.2.4 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

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

zdolności są wymagane. 

3. 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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określać 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 
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wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, 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 pkt V.2.4 niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

6. 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. 

7. 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 zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. 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. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy,  wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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X. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane 

podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 

podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik 

nr 2 do SWZ). 

 

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie 

określonej w Rozporządzeniu 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. 

z 2020 r. poz. 2415). 

2. 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: 

- brak podstaw wykluczenia: 

2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

SWZ; 

2.2. 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; 

2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. 
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2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy. 

2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

2.3. Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w punkcie V.2.4.1 SWZ 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. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym 

na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.  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. 

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

6.  Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

7.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań  technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 
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XII. 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 w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p. , 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

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  

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

wykonawcy. 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 p.z.p. , podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa  

w Rozdziale X ust.1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 

 poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy 

zakupowej:  

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) 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. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (adres: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk) przez dostępny na stronie danego postępowania 

formularz Wyślij wiadomość. 
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1) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy 

(adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )Składając ofertę Wykonawca 

akceptuje Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus 

sp. z o. o. dla Użytkowników (Wykonawców); 

2) Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne,  

a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Wykonawca 

nieposiadający konta na Platformie Zakupowej może za jej pośrednictwem wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Wykonawca niezalogowany nie może samodzielnie wycofać 

oferty. W celu wycofania oferty należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Klienta, które 

służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 

22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

3)  Na Platformie Zakupowej w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" opisana jest 

szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty. Po upływie terminu składania ofert 

Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4) na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców; 

5) w przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, 

prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich 

informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 

technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem tel. 22 101 02 02 lub za pośrednictwem 

adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w sprawach 

formalnych Kamila Grela-Oleś, w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Janina 

Bazan. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego poprzez platformę zakupową  

Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.8 , 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  

w terminie, o którym mowa w ust.9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust.9, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy  złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 
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nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,  

o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym  

w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 – z opisem  „wadium – 

Przebudowa  i  z. s. u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły  

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne” 

UWAGA! Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty 

wadium na koncie Zamawiającego. 
2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 

w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem 

potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać 

również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji składając  Ofertę 

w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) 

opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia,  

7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie 

obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać 

Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów 

ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 

2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze 

żądanie; 

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

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

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

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa8, 26-

050 Zagnańsk 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona . 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a. upływu terminu związania ofertą; 

b. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 

termin do jego wniesienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b. którego oferta została odrzucona; 

c. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

d. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  

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

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta 

lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tzn. do dnia 

30.05.2021 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 pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, powoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 
1. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej  (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, bądź podpisem osobistym, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk.  

2. Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest 

Wykonawca: 

3.1.  Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2  

do SWZ; 

3.2.  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

3.3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, 

jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z 

innych dokumentów dołączonych do 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.  

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
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3.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone 

pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3.5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeżeli 

Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów. 

3.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,  składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, o ile dotyczy (załącznik nr 

7 do SWZ). 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk ( w zakładce dedykowanej postępowaniu) do 

dnia 30.04.2021 r. do godziny 11:00. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: : 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk w zakładce dedykowanej zamówieniu ” do dnia 

30 kwietnia 2021 r. do godz. 11.00. 

2. Sposób składania ofert wskazano w pkt. XV SWZ. 

 

XVII. OTWARCIE OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 11.05. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
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awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 

sekcji ,,Komunikaty 

 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT – należy 

wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Cena 

ryczałtowa oferty musi być podana liczbowo i słownie. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia i obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy (zamówienia) zgodnego ze Specyfikacją warunków zamówienia, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, 

umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej. Cena 

oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją 

projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na 

podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. 

5. Cena oferty winna być wyliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż Wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy do zatwierdzenia. 

Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania 

Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego 

z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych lub dodatkowych. 

Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 
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6. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen. W przypadku przedstawiania ceny  

w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku 

nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. D. U.  

z 2020 poz. 106 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są 

obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP). 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych  

w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 

liczbę punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+G). 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a. Kryterium „CENA” 

Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane 

według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: 

 Cmin 

C = ----------------------------x 60 

 C bad. 

Gdzie: 

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

C bad. – cena (brutto) oferty badanej 

 

b. Kryterium „OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI”:  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

Maksymalny okres gwarancji i rękojmi– 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy  
Oferta proponująca maksymalny okres gwarancji otrzyma 40 pkt, pozostałe oferty będą 

punktowane w następujący sposób: 

36 miesięcy – 0 pkt 

48 miesięcy – 20 pkt 

60 miesięcy – 40 pkt 

3. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka okresów gwarancji lub nie zaznaczy żadnego terminu, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. 

4. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, jako największą 

zaoferowaną ilość miesięcy zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy. 

5.Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 



 
PZ.271.1.2.2021.PZZiS-PZZ 

17 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-

mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. 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 albo unieważnić postępowanie. 

 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 

a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 
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b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 

0143 0005   – z opisem  „zabezpieczenie należytego wykonania umowy Przebudowa  

 i  z. s. u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały 

przedszkolne”. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była 

wykonana należycie. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp). 

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

12. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości 

zabezpieczenia. 

13. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej 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 przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagnańsk, ul Spacerowa8, tel. 

413001322 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), 

zwanej dalej PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje 

cały czas obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia  

w związku z przepisami PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
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Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole  

i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających  

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

 

XXV. ZAŁĄCZNIKI 
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  
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Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności bądź przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy, 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa. 

Załącznik nr 9 – Przedmiary robót 

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
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