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SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
  

(SWZ)  

  

  

Znak sprawy: IM.271.2.2022  

  

  

  

  

dla przetargu podstawowego   bez możliwości przeprowadzenia negocjacji   

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm):  

 „Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku” 
  w ramach projektu ”Malbork na ,+’ – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach 

RPO WP 2014-2020”.   (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-03)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.01.2022  

                                Zatwierdził:   

  

                  MAREK CHARZEWSKI   

                                 (-)  

                     BURMISTRZ MIASTA MALBORKA   
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Definicje wstępne:  

Na oznaczenie Robót Budowlanych dla projektu pn.: „ Prace remontowe elewacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. 

Mickiewicza 62 w  Malborku ”  używa się pojęcia „Projekt”.  

  

Na oznaczenie Wykonawcy robót budowlanych, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie 

robót budowlanych dla projektu pn.: „Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w 

Malborku”  używa się pojęcia „Wykonawca”.  

   

Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszego Podwykonawcy robót budowlanych 

używa się pojęcia „Podwykonawca”.  

  

Pozostałe definicje:  

Zamówienie  – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 

wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług  

Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty 

budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której 

odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

Tajemnica przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności.  

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny składany z wykorzystaniem certyfikatu 

wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 

05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z 

późn. zm.).   

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewnione przy 

użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Systemem 

zapewniający możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest system ePUAP.   

Podpis osobisty – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz.U. z 2020, poz. 332) - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 

11 Rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 

lipca 2014 r. W spawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenia 

eIDAS), weryfikowany za pomocą  certyfikatu podpisu osobistego.   
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1. Postanowienia ogólne  

1.1. Podstawa prawna.  

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze 

zm). Ilekroć w niniejszej Specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą ”).  

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415), zwane dalej: „Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju”.   

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452)  

4) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz  średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021, poz. 11).  

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zmian.) - 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

  

1.2. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania   

Nazwa: Miasto Malbork  

Adres: Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork  

Tel. 0-55 629-04-00  

NIP 579-223-07-63  

REGON 170747827  

Internet: www.bip.malbork.pl  

 

Adres strony prowadzonego postepowania / Adres strony internetowej, na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork    

  

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:  

1. Jan Babirecki  – j.babirecki@um.malbork.pl  tel. 55 / 629-04-91 
2. Roman Milanowski – r.milanowski@um.malbork.pl tel. 55 / 629-04-90  
 
1.3. Tryb udzielenia zamówienia.  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 

poz. 1129 ze zm), zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do Ustawy.   

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału: Obiekt 

stanowi samodzielną nieruchomość. 

http://www.bip.malbork.pl/
http://www.bip.malbork.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork
https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork
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3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

4) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.  

5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

6) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

7) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów 

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

8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów 

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

11) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy  

  

W sprawach nieuregulowanych SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności 

zapisów SWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i 

nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.  

  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia.  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu  pn, „ Prace remontowe elewacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego 

przy ul. Mickiewicza 62 w  Malborku ” w ramach projektu ”Malbork na ,+’ – rewitalizacja 

historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”.    

2) Szczegółowy zakres zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 

do SIWZ  

2.2. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:  

 

45000000-7 roboty budowlane 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

45400000-4 Tynkowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442110-1 Malowanie budynków 

 

2.3. Termin realizacji zamówienia:  

Zamawiający określa końcowy termin realizacji zadania:  30.08.2022  od dnia podpisania umowy.  

  

2.4. Rozwiązania równoważne.  
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Ilekroć specyfikacja warunków zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, a które  mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wykonawca zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp 

może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne 

wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich 

Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (o parametrach jakościowych nie gorszych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:   

- europejskie aprobaty techniczne,   

- wspólne specyfikacje techniczne,   

- normy międzynarodowe,   

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:   

- Polskie Normy   

- polskie aprobaty techniczne,   

-  polskie specyfikacje techniczne.  

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, których 

parametry techniczne, trwałość, walory eksploatacyjne, funkcjonalność będą nie gorsze niż określone 

dokumentacją. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.   

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi 

ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez 

Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na 

równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę 

propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem 

o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, 

odnosząc się do następujących zagadnień:  

• Parametrów technicznych;  

• Trwałości  

• Eksploatacji;  

• Funkcjonalności  

• Rozbudowy;  

• Celu przedmiotu umowy.  

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany 

Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma 

obowiązek czynności te dopełnić.  



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020    

  
Strona 6 z 26  

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od 

zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek 

zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po 

stronie Wykonawcy Robót Budowlanych  

2.5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

Ustawy,  

2.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których 

mowa w art. 95  

Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:  

1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie na terenie budowy robót budowlanych 

przez pracowników w zakresie objętym dokumentacją techniczną, w tym czynności w branży 

tynkarskiej (min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę).  

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy: W 

trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  a) oświadczenia zatrudnionego 

pracownika,  

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, d) 

innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust 2 pkt 3 Ustawy:  

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie a) czynności.   

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych,   w przypadku 

nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków. Niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, 
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przysługiwać mu będzie również prawo odstąpienia od umowy zgodnie  z postanowieniami wzoru 

umowy.  

  

3. Podstawy wykluczenia oraz informacja o warunkach udziału w postępowaniu   

3.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1Ustawy.  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

niniejszego postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.   

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

niniejszego postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, 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.    

3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 i 3 Pzp.    

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

Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o 

których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę.   

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 Pzp musi zostać wykazany przez każdego z 

wykonawców.    

6) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy, musi zostać wykazany również dla tych podmiotów   

7) Zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 

art. 109 wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.  

3.2. Warunki udziału w postępowaniu  

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

w art. 112 ust. 2 Ustawy, dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie.  

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

z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co 

najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami, że te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone) polegającą na  robotach związanych z  wykonywaniem 

elewacji budynków  o wartości roboty nie mniejszej niż 200 000  PLN brutto.    

Za zakończone zadanie (zadania) należy rozumieć zadanie dla którego  podpisany został 

protokół odbioru robót lub dokument równoważny.   

W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę 

wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku 

Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (BZP)  

3.3. Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 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 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, o którym mowa w ppkt 3), potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania 

przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy.  
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6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.   

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.  

  

3.4.   Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1)       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) 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. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( art. 117 ust. 4 PZP)  

4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców.  

  

4. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych oraz oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy  

 4.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy:  

1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik 

nr 2 do SWZ).   

2) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, jako 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.   

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw  
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wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

  

 4.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych:  

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) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w:   

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy   

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,   

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (załącznik nr 5 do SWZ),  

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4.,2 ppkt 1), 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania.  

  

4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:   

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) – składa dokument 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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.  

2) Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
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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. Zapis ppkt 2) stosuje się.  

4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapis ppkt 1)-3) 

stosuje się odpowiednio.  

  

4.4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych:  

a)    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, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ);  

2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt 1) lit a), dotyczy robót 

budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  

3) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1) lit a) liczy się wstecz od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

  

4.5. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy po badaniu i ocenie ofert:  

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 złożenia.  

  

4.6. Umocowanie do reprezentowania wykonawcy:  

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

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

rejestru.  

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 1), jeżeli 

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

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wykonawca oświadcza, 

że dane opublikowane w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych są aktualne i 

prawdziwe.  
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3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zamawiający żąda od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy.  

4) Zapis ppkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

5) Zapisy ppkt 1)–3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.  

  

4.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.6.1)  pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów.   

4.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.   

4.9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ 

oraz ogłoszeniu o zamówieniu, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 

ustawy.  

4.10. W przypadku gdy podmiotowe 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 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.  

4.11. W przypadku gdy podmiotowe 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, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej, dokonuje w przypadku:  

1) 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;  

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie rozumie się dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczna treści zapisanej w postaci papierowej, 

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

dostępu do oryginału.   

  

5. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań   

5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zamówienia.   

5.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w  formularzu ofertowym, 

jeżeli są już znani.  

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia  

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie je spełnia w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania  o udzielenie zamówienia.  

5.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

5.6. Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni.  

5.7. W przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie roboty.  

5.8. W przypadku zamiaru ustanowienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy umowie  należy 

zastrzec, że nie mogą oni przenosić wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej bez 

uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego.   

5.9. Dalsze regulacje dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy.  

6. Wymagania dotyczące wadium  

6.1. Ustala się wysokość wadium w kwocie   -  4 500  zł  (słownie: cztery tysiące pięćset  złotych)  

6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) Pieniądzu;  

2) Gwarancjach bankowych;  

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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4) Poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.    

6.3. Miejsce wniesienia wadium:  

1) Wadium należy wnieść w wymaganej kwocie.  

Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  zamawiającego 60 

1020 1811 0000 0402 0339 9631 z dopiskiem „Wadium dla zamówienia pn. „Prace remontowe 

elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  stanowiącego mienie komunalne, 

zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku” 

2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 

2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej.  

3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2–4, musi 

wskazywać jako beneficjenta Miasto Malbork 82-200 Malbork, Plac Słowiański 5  

4) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2–4, 

powinno być nieodwołalne i musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego 

pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy, bez 

jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.  

  

6.4. Zwrot i zatrzymanie wadium:   

1) 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.  

2) 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.  

3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w rozdziale 15 STW  

4) 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.  

5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium   
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6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 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.  

  

7. Termin związania ofertą  

7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  

   07 marca 2022 r.  

7.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

7.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 7.2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.   

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

ofertą, o którym mowa w ust. 7.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą.  

7.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

  

8. Opis sposobu przygotowania oferty  

8.1. Wymagania ogólne  

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

2) Załączony do postępowania przedmiar ma charakter pomocniczy. Przy przygotowywaniu oferty 

należ uwzględnić zalecenia opinii konserwatorskiej oraz programu prac konserwatorskich. 
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3) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia.  

4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym;    

6) Oferta (sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf,.xps, .odt) oraz jej załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie figurująca w rejestrze lub ewidencji, 

wymagane jest pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy    

7) 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.  

7)  Oferta winna być sporządzona w języku polskim;  

  

8.2. Zawartość oferty  

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ  

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 4.1.1) STW -  załącznik nr 2 do STW  

3) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich 

zasobach w celu wykazania spełnienia warunków – załącznik nr 3 do SIWZ, jeśli dotyczy  

4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 3.4.3) STW – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy   

5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; jeśli dotyczy  

6) 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;  jeśli dotyczy  

7) 7) Dowód wniesienia wadium.  

  

8.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu   

nieuczciwej konkurencji.  
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1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020, poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.    

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 

informacji przekazywanych na podstawie ustawy, w szczególności na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 

w ogłoszeniach  

  

9. 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.  

  

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie tj. poprzez wyrażenie informacji 

przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym 

przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

9.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

9.3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

platformy zakupowej Open Nexus.  

9.4. Ilekroć w SWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć środki 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).  

9.5. Postepowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork.   

9.6. Korzystanie przez wykonawcę z platformy zakupowej Open Nexus jest bezpłatne.  

9.7. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań, usług nieodpłatnych dla konta 

użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostały w 

Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców), dostępnym na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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9.8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM  

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

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na  stronie  internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący,  

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie internetowej 

platformazakupowa.pl.  

9.10. Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, 

http://opennexus.pl.  

9.11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB.  

9.12. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje 

się między innymi formaty plików: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; 

.xlsx; .pptx; .csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf.   

9.13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip lub 7Z. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. W przypadku przekazywania w 

postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 

pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

9.14. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;  

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

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 

4, Linux, lub ich nowsze wersje;  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0.;  

4) włączona obsługa JavaScript;  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 

szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  

6) 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.  

9.15. 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.  

http://opennexus.pl/
http://opennexus.pl/
http://opennexus.pl/
http://opennexus.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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9.16. 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. Pliki w innych formatach niż 

PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby 

plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

9.17. 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.   

9.18. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.    

9.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków  

komunikacji elektronicznej    

10. Sposób oraz termin składania ofert  

10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przekazuje się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork  

10.2. Dokumentacja niniejszego postępowania  dostępna  jest w zakładce „Postępowania”,  a  

10.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych  

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

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 

że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

10.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

10.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz dokumenty (z wyłączeniem oferty i 

składanych z nią dokumentów) przekazywane są poprzez funkcję „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego” (znajdującą się na stronie danego postępowania) za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej Zamawiającego.  

10.7. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej Zamawiającego w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy do  konkretnego Wykonawcy. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po 

których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego  

10.8. Termin składania ofert upływa dnia   08 luty 2022 r. godz. 10 00   

10.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

10.10. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić / wycofać ofertę.  

10.11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.   

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

11. Termin otwarcia ofert  

https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork
https://platformazakupowa.pl/pn/um_malbork
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2022 r. godz. 10 30  

11.2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

11.3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia  

11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; oraz cenach zawartych w ofertach.  

11.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwośc  otwarcia ofert w terminie określony  przez Zamawiającego,  otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.   

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

prowadzonego postepowania.    

  

12. Kryteria oceny ofert  

12.1. Sposób obliczania ceny w ofercie  

1) Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana następująco jako wynagrodzenie 

ryczałtowe  w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania 

zmian zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.   

2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, aktualną wiedzą i znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia.  

3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia nieujęte w 

dokumentacji przetargowej, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT od wartości netto oferowanej ceny, należy do obowiązków 

Wykonawcy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie 

oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w 

związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).    

5) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana słownie.  

6) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 grosza pomija się,  a końcówki 

0.5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175) oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. o denominacji złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386 z późn. zm.)  

7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020    

  
Strona 21 z 26  

  

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej oceny.  

  

12.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

  

Zamawiający dokona oceny ofert na daną część zamówienia na podstawie następujących kryteriów i 

ich znaczenia:  

Lp  OPIS KRYTERIÓW OCENY  SYMBOL  WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI w %  

1.  CENA OFERTY  C  60  

2.  OKRES GWARANCJI  G  40  

  RAZEM  100   

  

12.2.1 KRYTERIUM CENY OFERTY (C)  

  

Ocena ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:  

1) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 

60 punktów;  

2) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 

wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od 

towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.;   

3) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryteriów specyfikacji przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do 

obliczania punktowego.   

  
najniższa  oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert   

              C= -----------------------------------------------------------------------  X 100 X 60%   
                                                                                 cena oferowana brutto badanej oferty   

12.2.2 KRYTERIUM OKRESU GWARANCJI (G)  

1) Ocena ofert w zakresie kryterium wydłużenia gwarancji  zostanie dokonana wg następującej 

zasady:  

a) Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt  

b) Okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt  

c) Okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt  

2) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy 

niż 36 m-cy). W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 36 m-

cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SWZ  



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020    

  
Strona 22 z 26  

  

3) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie 

oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 36 m-cy.  

4) W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 m-cy, 

Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji. 

Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany 

w ofercie Wykonawcy.  

5) Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości liczone w pełnych miesiącach 

należy wskazać w formularzu oferty, której wzór stanowi załącznik nr …do SWZ  

6) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (G)  oferty: 40 

punktów.  

  

12.3. Sposób oceny  

1)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy bilans punktów z 

poszczególnych kryteriów oceny ofert, wg następującego wzoru: P = C+G, gdzie:  

P – łączna suma punktów  

C – liczba punktów przyznana w kryterium: cena   

G – liczba punktów przyznana w kryterium: wydłużenie gwarancji  

2) Jeżeli nie można 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 

wybiera ofertę z najniższą ceną.  

3) Jeżeli   termin związanią oferta   upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający  

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą   ocenę do wyrażenia w wyznaczonym 

przez Zamawiająceg  terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.   

4) W przypadku braku zgody, o której   mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający  

zwraca się   o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej   

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.    

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

13.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.  

13.2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 13.1 służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

13.3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.  

13.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:   

1) pieniądzu;   

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;   

3) gwarancjach bankowych;   

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;   

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
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13.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem pełną 

kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy zamawiającego: 60 1020 1811 0000 0402 0339 

9631. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczenia lub gwarancji musi być ona nieodwołalna, gwarant musi zapewnić bezwarunkową 

zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie 

podpisane, zawierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub 

nienależycie wykonał umowę bądź nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę w okresie 

rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji 

dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.  

13.6. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta: Miasto 

Malbork 82-200 Malbork, Plac Słowiański 5  

13.7. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji musi podlegać prawu polskiemu, a w 

sporach z poręczeń lub gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby 

zamawiającego.  

14. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy  

14.1. Zamawiający zawiera umowę    w sprawie zamówienia   publicznego, 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.   

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

terminu, o którym mowa w ust. 14.1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono  

tylko jedną ofertę    

14.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.    

14.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 14.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ.    

14.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.    

14.6. Jeżeli   Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się   od 

zawarcia umowy w sprawie zamówieni  publicznego Zamawiający  moż  dokonać   ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawcó  albo 

unieważnić  postepowanie  

14.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile takie umocowanie 

nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.   

14.8. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu do akceptacji:  

1) kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z wykazaniem wielkości czynników 

cenotwórczych oraz zestawienia ilościowego i cenowego materiałów i sprzętu.    

2) harmonogram rzeczowo – finansowy robót objętych umową, zgodnie z § 9 projektowanych 

postanowień umowy  
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3) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z zaświadczeniami lub decyzjami o wpisie do centralnego rejestru 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami 

budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualnymi wpisami na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego - w przypadku podmiotów krajowych; dla podmiotów 

zagranicznych dokumenty równoważne;  

4) umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 

stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia 

oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania 

oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do 

otrzymywania należnych płatności.  

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

przepisach Działu IX Ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. przepisach przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy.  

  

16. Wykaz załączników do SWZ  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór);   

Załącznik nr 2  - Oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w  

                             postępowaniu (wzór);   

Załącznik nr 3  - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów                              

                             na potrzeby wykonania zamówienia  (wzór)  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o realizacji robót przez poszczególnych wykonawców wspólnie     

                            ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór);   

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji (wzór)   

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych (wzór);    

Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy (wzór);   

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia   

  

W postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dn. 27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych  („RODO”):   

  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 
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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 Miasto Malbork, z/s Urząd Miasta, Plac 

Słowiański 5, 82-200 Malbork  

 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Miasta Malbork, Pl. Słowiański 

5, 82-200 Malbork, pocztą elektroniczną na adres e-mail: g.koniszewski@um.malbork.pl  

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;    

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;    

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 Pan/Pani:    

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

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.    

−  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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a 

także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.    

−  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:    
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− 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.    

  

 Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego 

udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO  

  

  

  

  


