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Inowrocław, 22 lipca 2022 r. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 

ul. 3 Maja 11  

88-100 Inowrocław 

tel./fax 52 357 22 07, tel. 52 357 42 36 

 

Znak sprawy: 36/18/2022 

 

  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SWZ) 

na zadanie pn. 

Remont części dachu krytego dachówką oraz uzupełnienie tynku  

w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia  

nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

Rafał Łaszkiewicz 
…..………………..……….. 

Dyrektor 
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1. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NR TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA    

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Inowrocławiu 

ul. 3 Maja 11  

88-100 Inowrocław 

tel./fax 52 357 22 07, tel. 52 357 42 36 

email: szkola@kasprowicz.az.pl 

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/inowroclaw.powiat 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2.2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. 

2.3. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia 

treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,  

a po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców do składania ofert 

dodatkowych. Nie przewiduje się ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych 

do negocjacji.    

 

3. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW 

 

3.1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

3.2. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych  

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

3.3.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  

w walutach obcych.  

3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3.6. Zamawiający nie wymaga składania oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp. 

3.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

3.8. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.   

3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

mailto:szkola@kasprowicz.az.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat
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3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.11.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia 

mógłby spowodować nadmierne trudności organizacyjne, koordynacyjne i czasowe 

oraz trudności w ustaleniu odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia, np. realne egzekwowanie jakości wykonania robót oraz ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

4. 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 

 

4.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

platformy zakupowej on-line pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat/proceedings zwanej dalej 

„Platformą”.  

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

4.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4.3. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami jest:  

a) w zakresie formalnym:   

    - Donata Błaszak, tel. 52 357 22 07, 

b) w zakresie merytorycznym:  

    - Rafał Łaszkiewicz tel. 52 357 22 07. 

4.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4.5. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem 

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

4.6. 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 którym pojawi  

się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. W przypadku 

problemów technicznych platformy zakupowej (awarii) Wykonawca może 

poinformować Zamawiającego o problemach związanych z przesłaniem wiadomości 

pod adresem: szkola@kasprowicz.az.pl. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:szkola@kasprowicz.az.pl
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4.9. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

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

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

512 kb/s, 

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

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

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

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0, 

e) włączona obsługa JavaScript, 

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

pdf, 

g) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

h) 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. 

4.10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

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

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

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej  

pod linkiem.  

4.11. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

4.12. Zamawiający proponuje wykorzystanie formatów: pdf, doc, xls, jpg, (jpeg),  

ze szczególnym wskazaniem na pdf. 

4.13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający proponuje wykorzystanie jednego 

z formatów: zip, 7Z. 

4.14. Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu, występują: 

gif, bmp, numbers, pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane  

za  złożone nieskutecznie. 

4.15. 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. 

4.16. 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. 

4.17. Pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
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Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie  

z dokumentem podpisywanym. 

4.18. 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. 

4.19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

4.20. Komunikacja z Wykonawcami będzie odbywać się tylko na Platformie 

za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, 

nie za pośrednictwem adresu email. 

4.21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba wskazana do kontaktu podana w ofercie. 

4.22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu  

do zakończenia przyjmowania ofert.  

4.23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1. 

4.24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, należy wcześniej podpisać każdy 

ze skompresowanych plików. 

4.25. Zamawiający proponuje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

4.26. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

4.27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację,  

gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 

(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  

4.28. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

4.29. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”  

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

instrukcje. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest remont części dachu krytego dachówką  

oraz uzupełnienie tynku w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

5.2. Zakres robót obejmuje m.in.: 

1) roboty rozbiórkowe rynien z blachy na długości 92 mb oraz rozbiórkę pokrycia 

dachówki karpiówki na powierzchni 774 m2; 

2) wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, odgrzybianie, impregnację elementów 

drewnianych; 

3) pokrycie dachu karpiówką ceramiczną w koronkę na powierzchni 774 m2  

(70% pokrycia pochodzić będzie z rozbiórki); 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4) położenie tynków zewnętrznych tradycyjnych, malowanych farbami fasadowymi  

na ścianach płaskich na powierzchni 70 m2. 

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SWZ.  

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 – roboty budowlane,  

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

5.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertą. Załączony przedmiar robót należy 

traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. 

5.4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia, płatne na zasadzie ryczałtu, ustalonego w dniu 

przekazania terenu robót.  

5.5. Wykonawca może wykonywać prace w czasie trwania roku szkolnego w dniach  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, natomiast w okresie 

wakacyjnym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00. 

5.6. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania przez Wykonawcę osobą  

w postaci kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.   

5.7. Zamawiający będzie przyznawał punkty wg kryterium określonego w pkt 21.2. SWZ, 

tj. doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - kierownika 

budowy/robót, o którym mowa w pkt 5.6.  

5.8. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

5.9. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia wskazane są znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,  

to służą one jedynie określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech 

użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia  

i mają charakter przykładowy. Nie są one wiążące dla Wykonawcy. Poprzez zapis 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania 

towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów.  

5.10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza urządzenia  

lub rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,  

co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych. W takim 

przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia równoważne, które będą podlegały 

ocenie w trakcie badania oferty. 

5.11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących  

wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów 

referencji technicznej, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W takim przypadku 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających  

te materiały lub urządzenia równoważne, które będą podlegały ocenie w trakcie 

badania oferty. 

5.12. Wymóg wynikający z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  



Strona 7 z 31 

 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),  

tj. rodzaju prac objętych przedmiarem robót; 

2) wymóg, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy m. in. osób kierujących robotami, 

dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub 

nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących 

członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki 

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty  

na rzecz Zamawiającego lub Wykonawcy;  

3) przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 

Wykonawcy i podwykonawcy (jeżeli występuje) o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

Nieprzedłożenie oświadczenia będzie traktowane jako odmowa zawarcia umowy; 

4) 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) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

5) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: poświadczoną za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z zakresem 

obowiązków (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1781) tj. bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię  

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez  

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

o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5.13. Zamawiający wymaga zapewnienia, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia  

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1083), aby udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego 

zamówienia publicznego wynosił co najmniej 10%. Niespełnienie tego wymogu 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (jako niezgodność z warunkami zamówienia). 

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, cyt.: „Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34–36, art. 68 i art. 

68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 

zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.”  

Na przykład, jeżeli łączna flota pojazdów używanych przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia publicznego wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.  

Uwaga! 

Pojazd hybrydowy nie jest pojazdem elektrycznym, pojazd zasilany gazem LPG nie jest 

tożsamy z pojazdem napędzanym gazem ziemnym. 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

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

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót.  

 

8. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone 

w niniejszej SWZ. 

8.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej: 

1 robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu budynku na powierzchni 

min. 300 m2; 

2) dysponują co najmniej jedną osobą w postaci kierownika budowy/robót, 

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania 

robotami. 

 

8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych 

w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego Wykonawca powołuje  

się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone przez Zamawiającego)  

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. 

8.5. 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.  

8.6. 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 tych zasobów podmiot ten nie ponosi winy.   

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1)  wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa   

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 

1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego;  

3) ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie     

zobowiązania; 

4) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza; 
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5) przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza,  Zamawiający wezwie do  przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców;  

6) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, 

w wykazach robót budowlanych uwzględnia wyłącznie te roboty budowlane,  

w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył; 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy;  

8) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9) 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. 

 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

9.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec 

którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym  

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego,  

w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania  

lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

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

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

lub  mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa  

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 

307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa 

w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

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

przestępstwo skarbowe, 

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

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe  

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

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.2. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy również 

z postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym  

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji  

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  

w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany  

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. 
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9.3. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie  

dla zapobiegania  dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów,  wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające  

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

9.5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 

ustawy Pzp. 

9.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI  

SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE) ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

10.1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie,  

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie  

z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie: 

 

1) braku podstaw wykluczenia: 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym 

zakresie. 

 

2)  spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej:  
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Lp. Wymagane dokumenty 

1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,  

na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

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

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót 

budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca  

ten bezpośrednio uczestniczył.  

2 
 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  

do dysponowania tymi osobami. 

 

10.2. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

 

Lp. Wymagane dokumenty 

1 Formularz ofertowy 

(wzór określa załącznik nr 2 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 8 i 9 SWZ.   

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe.  

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym 

podpisem osobistym. Oświadczenie składają odrębnie:  

a) Wykonawca lub każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak  

podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

b) podmiot  trzeci,  na  którego  potencjał  powołuje  się  Wykonawca  celem  

potwierdzenia spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  takim  
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przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

3 
 

Wykaz robót kierownika budowy/robót, w celu oceny oferty pod kątem 

określonego kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 21.1. SWZ. 

4 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy) 

5 Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) 

Gdy umocowanie  osoby  składającej  ofertę  nie  wynika z dokumentów 

rejestrowych, Wykonawca,  który składa  ofertę  za  pośrednictwem pełnomocnika, 

powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 

zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 

umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres 

jego umocowania. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej  kopii  dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej   

kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym  osoby  posiadającej  uprawnienia 

notariusza. 

6 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 (jeżeli dotyczy) 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzający, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie  

z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. 

7 Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają 

poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia. 

8 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) - w  sytuacji,  gdy  

oferta  lub  inne dokumenty  składane  w  toku  postępowania  będą  zawierały  

tajemnicę  przedsiębiorstwa, wykonawca,  wraz  z  przekazaniem  takich  
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informacji,  zastrzega,  że  nie  mogą  być  one udostępniane, oraz wykazuje,  

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie 

z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie.  

 

10.3. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy zawierający zestawienie materiałów, 

robocizny i sprzętu, który w przypadku wystąpienia robót dodatkowych może 

również posłużyć do sporządzenia kosztorysu robót dodatkowych  

lub zamiennych.    

10.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10.5. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10.6. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający nie wzywa do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp  

do tych środków. 

10.7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 

składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. 

10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  

na język polski.   

10.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 1) 

(jeśli w Zamawiający wymaga jego złożenia) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

10.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą  

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

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy.     
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10.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

10.12. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych: 

1) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku  podstaw  do  wykluczenia, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu  

lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że: 

−  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  bez  względu  na  jej złożenie,  

uzupełnienie lub poprawienie lub  

−  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania; 

2) Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści 

złożonego oświadczenia lub podmiotowych środków dowodowych; 

3) jeżeli złożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie lub podmiotowe środki  dowodowe 

budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla 

oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku 

podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

PODMIOTÓW TRZECICH/ INNYCH PODMIOTÓW 
 

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej  

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

11.3. 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

11.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa  

lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

11.5. 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  

(jeżeli dotyczy).  

11.6. 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 
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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. 

11.7. 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.  

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

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

w pkt 11.3., 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. 

 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

12.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania nazwy, 

danych kontaktowych podwykonawcy, jeżeli jest już znany. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 12.2., w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowego 

podwykonawcy, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

12.4. Postanowienia dotyczące podwykonawców określone zostały również we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu muszą 

wykazać, że: 

1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

2) w stosunku  do  żadnego  z  nich  nie  zachodzi  jakakolwiek  podstawa   

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  

oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

3) ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązania; 

4) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza; 

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający wezwie do  przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 
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6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy; 

7) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ, przekazanym za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”. 

14.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

14.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. 

14.7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub 

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści 

SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny na ich przygotowanie.  

14.8. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert 

przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, na której została udostępniona SWZ. 

14.9. Informacje o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza  

w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.  

14.10. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

14.11. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

  W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  

6 września 2022 r. 

16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

ofert. 
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16.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

16.5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

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

związania ofertą. 

 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w niniejszej SWZ. 

17.3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat. Oferta wraz z załącznikami 

oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składana jest  

w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych  

na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis 

osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie 

przesyła do systemu oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów (w etapie 2) 

formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „przejdź  

do podsumowania”). 

17.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem następuje w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

17.5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać wymogi „Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie  

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji  

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE”. 

17.6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu xades zewnętrzny Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, tj. podpisywanych plików  

z danymi oraz plików xades. 

17.7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje 
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się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

17.8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

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

17.9. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.   

17.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być sporządzone  

w języku polskim. 

17.11. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

Brak przedłożenia tłumaczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

17.12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

17.13. 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. 

 

18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

18.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie 

zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat do dnia 8 sierpnia 2022 r.  

do godziny 09:00. 

18.2. Po wypełnieniu formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

18.3. 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 pomocą 

platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno, w szczególności ofercie oraz oświadczeniu, o którym mowa w art. 125  

ust. 1, zgodnie z art. 63 ust. 2  ustawy Pzp, w którym mowa, że ww. dokumenty 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie lub w postaci elektronicznej  

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

w drugim etapie składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

18.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany  

i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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19. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 09:15 poprzez 

odszyfrowanie ofert wczytanych na platformie. 

19.2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,  

w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

19.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

19.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty”. 

 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

20.1. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową 

brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w złotych polskich (pln),  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie 

potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

20.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych  

polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

20.4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować właściwą stawkę podatku VAT, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 

20.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku  

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

20.6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego,  

że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do jego powstania oraz wskazując stawkę podatku  

od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

20.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

20.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

21.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 60,00 %  

2 Gwarancja jakości 20,00 % 

3 Doświadczenie osoby wyznaczonej 

do realizacji zamówienia - kierownika 

budowy/robót 

20,00 % 

21.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena – X1  

Liczba punktów = Cmin/Cof  * 100 * waga (60%) 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 
 

2 Gwarancja jakości – X2  

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje 60 miesięcy 

okresu gwarancji, licząc od daty ostatecznego 

(końcowego) odbioru wszystkich robót objętych 

przedmiotem zamówienia, może otrzymać 

maksymalnie 20 punktów. 

Oferta proponująca: 

24 miesiące otrzyma 0 pkt,  

- za każdy miesiąc powyżej 24 miesięcy otrzyma 

proporcjonalnie punkty, wyliczone wg wzoru:  

 
              okres gwarancji  

        wskazany w badanej ofercie 

                 (powyżej 24 m-cy) 

X2 = ------------------------------ x 100 x waga (20%)  
           najdłuższy okres gwarancji 

                  (60 miesięcy)  

 

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż  

60 m-cy ocenione będzie jak dla 60 m-cy. 

Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu 

ofertowym, bądź jego określenie poniżej 

wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy, skutkować 

będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp. 
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3 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia – X3 

W tym zakresie Zamawiający będzie punktował 

doświadczenie kierownika budowy/robót 

wyznaczonego do realizacji przedmiotu 

zamówienia: spełniającego warunek udziału 

określony w pkt 8.2. Lp. 4 SWZ, poprzez podanie 

liczby robót polegających na remoncie dachu 

budynku mieszkalnego lub użytkowego, którymi 

kierował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert; 

Wykazane doświadczenie będzie oceniane  

na podstawie załączonego do oferty „Wykazu robót 

kierownika budowy/robót” wg wzoru stanowiącego 

załącznik do SWZ oraz załączonych dokumentów 

potwierdzających wykazane doświadczenie  

w postaci (np. referencji, poświadczeń).  

Oferta z wykazanym doświadczeniem kierownika 

budowy/robót w postaci 5 robót budowlanych może 

otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

Oferta proponująca: 

1 robotę budowlaną lub 

2 roboty budowlane lub 

3 roboty budowlane lub 

4 roboty budowlane 

otrzyma proporcjonalnie mniej punktów, 

wyliczonych wg wzoru:  
 
             liczba robót wskazana   

                 w badanej ofercie 

X3 = ------------------------------ x 100 x waga (20%) 
             największa liczba robót 

  (5 robót) 

 

Do oceny kryterium i obliczeń punktacji przyjmuje 

się maksymalnie 5 robót budowlanych. 

W przypadku niewykazania żadnej roboty 

budowlanej lub wykazania robót niespełniających 

wymagań Zamawiającego oraz niedołączenia 

dokumentów potwierdzających wykazane 

doświadczenie w postaci np. referencji, 

poświadczeń lub dołączenie dokumentów 

niepotwierdzających wykazane doświadczenie, 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

21.3. Suma punktów za poszczególne kryterium oceny ofert liczona wg wzorów będzie 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra  

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku  

w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra  

po przecinku nie ulegnie zmianie. 

21.4. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów 

obliczoną wg poniższego wzoru: X= X1+X2+X3.  
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21.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie  

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

21.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.  

21.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 21.6., 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę.  

21.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

z zastrzeżeniem pkt 21.9. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

21.9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

21.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 21.9. lit. c Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym 

terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

21.11. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego  

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,  

w zakresie wyliczenia ceny, lub ich istotnych części składowych, zgodnie  

z art. 224 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny spoczywa na Wykonawcy. 

21.12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

21.13. Zamawiający odrzuci każdą ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami  

nie uzasadniają w podanej ofercie ceny lub kosztu, zgodnie z art. 224 ust. 6 

ustawy Pzp. 

 

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje,  

o których mowa w art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 



Strona 25 z 31 

 

 https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat. 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

23.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 23.1., jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko 

jedną ofertę. 

23.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,  

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

23.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania wszelkich 

informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

23.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

24.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

24.2. Zabezpieczenie może być wnoszone 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. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości. 

24.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

24.4. Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu gwarancji.   

https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat
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24.5. 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. 

24.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 24.2. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

24.7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ważności oraz ciągłość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu  

w okresie wykonywania umowy oraz gwarancji. 

24.8. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 24.1., z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, wnoszonego w formie gwarancji  

lub poręczenia dokument należy wnieść przed podpisaniem umowy. Dokument 

gwarancyjny lub poręczenia będzie obejmować okres realizacji umowy 

powiększony o 30 dni. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt dokumentu 

na min. 3 dni robocze przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy. 

24.9. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 24.1., z tytułu gwarancji 

jakości, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca najpóźniej  

w następnym dniu roboczym po odbiorze końcowym robót, przedłoży dokument 

gwarancyjny lub poręczenia na kwotę stanowiącą 30% wartości wynikającej  

z pkt 24.1. i na okres gwarancji jakości liczony od daty odbioru końcowego, 

zgodnie z Kodeksem Cywilnym, powiększony o 15 dni. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt dokumentu, o którym mowa powyżej, nie później niż 2 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót. 

 

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO UMOWY 

 

25.1. Wzór umowy dla stanowi załącznik 8 do niniejszej SWZ.  

25.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku  

do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz 

wskazanym we wzorze umowy.  

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

formy pisemnej. 

25.4.  Zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych  

w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionej poniżej: 

1) zmiana osób nadzorujących lub kierujących robotami, o których mowa w § 3 ust. 2 

i § 4 ust. 4 umowy. Zmiana umowy w przypadku zmiany osoby kierującej robotami 

może nastąpić tylko wtedy, jeśli zaproponowana przez Wykonawcę nowa osoba 

będzie posiadała stosowne kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego; 

2) wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych nieskutkujących zmianą wartości 

umowy. Przez roboty zamienne rozumie się roboty ujęte w dokumentach 
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postępowania, a zmiany wymaga sposób ich wykonania i/lub rodzaj zastosowanych 

materiałów czy rozwiązań technicznych. Zastosowanie robót zamiennych nie może 

prowadzić do zmiany charakteru zawartej umowy. 

Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty nieprzewidziane w dokumentach 

postępowania i ofercie Wykonawcy, których potrzeba lub konieczność wykonania 

pojawiła się w trakcie realizacji robót objętych umową; 

3) zmiana wartości umowy w związku z wykonaniem robót zamiennych i/lub 

dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentach postepowania oraz ofercie 

Wykonawcy. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys robót 

zamiennych i/lub dodatkowych w oparciu o stawki przewidziane w kosztorysie 

ofertowym przedłożonym Zamawiającemu, lub w oparciu o ceny dla materiałów 

lub dostaw wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe  

z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a w przypadku ich braku wg kalkulacji 

własnej. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wartość 

poszczególnych robót nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych  

i zamiennych łączna ich wartość nie może przekroczyć 25% wartości brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy. W powyższym przypadku Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół konieczności wykonania robót dodatkowych 

i/lub zamiennych wraz z zestawieniem wartości tych robót, który stanowić będzie 

podstawę do sporządzenia aneksu; 

4) przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w przypadku 

wystąpienia: 

a) robót zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana terminu umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 umowy, w związku z wystąpieniem niniejszych okoliczności, będzie 

określona z uwzględnieniem charakteru i zakresu tych okoliczności, jednakże 

nie może wydłużyć ostatecznego terminu umowy o więcej niż 21 dni 

kalendarzowych, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy przez inny organ administracji publicznej,  

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

c) konieczności wprowadzenia w dokumentach postępowania zmian, w postaci 

nowych/innych rozwiązań wynikających z konieczności ich wprowadzenia  

w trakcie realizacji umowy, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian  

w dokumentach postępowania  

- o ile przerwanie lub wstrzymanie części lub całości robót budowlanych w wyniku 

powyższych okoliczności będzie miało wpływ na dotrzymanie terminu końcowego 

realizacji umowy i nie będzie możliwe w tym czasie wykonywanie innego, 

pozostałego zakresu robót objętego niniejszą umową, 

d) wstrzymania lub opóźnienia w produkcji, dostawach, dystrybucji lub trudności  

w dostępności produktów, komponentów produktu lub materiałów budowlanych  

i wykończeniowych, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji 

usług transportowych. 

- o ile przerwanie lub wstrzymanie części lub całości robót budowlanych w wyniku 
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powyższych okoliczności będzie miało wpływ na dotrzymanie terminu końcowego 

realizacji umowy i nie będzie możliwe w tym czasie wykonywanie pozostałego 

zakresu robót objętego niniejszą umową; 

e) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci:  

- wystąpienia nie mniej niż 5 dni roboczych wysokich  

lub niskich temperatur występujących w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu 

umowy uniemożliwiających prowadzenie prac ze względów: fizycznych, 

technicznych lub technologicznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

części lub całości wykonywanych robót budowlanych, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o tyle dni, przez ile trwało  

ich wstrzymanie,  

- obfitych opadów atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 

zewnętrznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia może 

nastąpić o liczbę dni, w wyniku których niemożliwe było wykonywanie robót,  

-  wystąpienia przynajmniej 5 dni roboczych z silnym wiatrem pow. 10 m/s, 

powodującym wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o tyle dni,  

przez ile trwało ich wstrzymanie, 

f) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających lub 

wstrzymujących wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia, 

spowodowanych np. brakami kadrowymi, strajkami, katastrofami lądowymi 

i/lub powietrznymi, atakiem terrorystycznym, wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego, wojennego, o ile przerwanie lub wstrzymanie części lub całości 

robót budowlanych w wyniku powyższych okoliczności będzie miało wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy i nie będzie możliwe w tym 

czasie wykonywanie innego, pozostałego zakresu robót objętego niniejszą 

umową; 

5) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, wskazany w trakcie postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia; 

6) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zakresie terminów  

i rodzaju prowadzonych prac w wyniku okoliczności określonych w ppkt 2-4. 

Wystąpienie okoliczności określonych w ppkt 1-6, należy potwierdzić stosownymi 

protokołami konieczności, podpisanymi przez osobę nadzorującą roboty  

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszania osobie nadzorującej roboty propozycje  

lub konieczność zastosowania materiałów lub rozwiązań odmiennych od przyjętych  

w dokumentach postępowania. W przypadku braku zgłoszenia i zastosowania 

materiałów lub rozwiązań odmiennych od przyjętych w dokumentach 

postępowania Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały i rozwiązania 

zgodnie z dokumentami postępowania.  

2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszonym stanem epidemii 

lub zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami i chorobami zakaźnymi  

u ludzi. 

3. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 
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związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego  

na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa  

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć  

w szczególności:  

1) nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

5) okoliczności, o których mowa w ppkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy. 

4. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych  

z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na należyte 

wykonanie tej umowy. 

5. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt. 4, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, odnośnie 

wpływu okoliczności, o których mowa w pkt 3, na należyte jej wykonanie. Jeżeli 

Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 

od dnia ich otrzymania.  

6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności o których mowa w pkt 3, wpływają 

na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany 

umowy przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części. Termin wykonania umowy lub jej części lub zawieszenia 

wykonania umowy lub jej części może ulec wydłużeniu o liczbę dni, przez ile 

trwało ich niewykonywanie, 

b) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych (np.: zmiana harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót spowodowana nieobecnością osób wyznaczonych  

do poszczególnych robót lub koniecznością wykonania robót zamiennych 

spowodowanych wstrzymaniem dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych). 

7. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące 

kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie, strona umowy w stanowisku, o którym mowa w pkt 5,  

przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności 

związanych z ich wystąpieniem na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 

odszkodowań, lub ich wysokość. 

 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 

 

27. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa  

w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

28. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

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), dalej „RODO” informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor I Liceum  

Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11;   

2) w razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl; 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;   

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

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

5) 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, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym 

przepisami prawa; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

e) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

mailto:szkola@kasprowicz.az.pl
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) 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. 

 

29. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2 Wzór oferty  

3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

4 Wykaz robót kierownika budowy/robót 

5 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom  

6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  

7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

8 Wzór umowy 

9 Wykaz robót  

10 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego  

11 Przedmiary robót 

12  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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