SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(BEZ MOŻLIWOŚCI FAKULTATYWNYCH NEGOCJACJI)
ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na ROBOTY BUDOWLANE pn.

"Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo"

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

Nr postępowania: 353/2022

WĘGORZEWO, 20.06.2022

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA
KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE
DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA
BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający/ prowadzący postępowanie:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 28 28
NIP: 845-177-88-23
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zukwegorzewo.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575
Godziny pracy: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

II.
1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o., ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Olsztynie Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048733, NIP 8451778823,
REGON 511340789.

2)

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: sekretariat@zukwegorzewo.pl

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp

5)

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

6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)

posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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;

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;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
III.

1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym – art. 275 pkt 1, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p” lub „ustawą
Pzp”. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (poz. 2415) oraz
- 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 (poz. 2452).

2.

W prowadzonym postępowaniu, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia
fakultatywnych negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

3. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, składa się niniejszy dokument ze
wszystkimi załącznikami nr 1-5.2.
4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

6.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

8.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

9. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w
niniejszej SWZ.
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wybranym Wykonawcą w walutach obcych.

IV.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w
budynku administracyjnym oraz remontu garażu samochodowego w budynku warsztatowogarażowym w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.
1.1 Remont dachu na budynku administracyjnym obejmuje w szczególności następujące prace
budowlane:
a/ remont połaci (ułożenie folii paroszczelnej, ocieplenie styropapą gr. 20 cm, ułożenie papy
nawierzchniowej);
b/ remont istniejących kominów: tynkowanie, malowanie, gruntowanie, przemurowanie części
kominów do odpowiedniej wysokości i wykonanie nowych czapek kominowych, obróbki
blacharskie;
c/ wymianę elementów odprowadzenia wody z połaci – rynien i rur spustowych;
d/ wymianę obróbek blacharskich – dach, kominy, gzymsy, ogniomurki;
e/ ocieplenie, otynkowanie i pomalowanie gzymsów, obróbki blacharskie gzymsów;
f/ zamontowanie nowego wyłazu dachowego;
g/ prace poboczne wynikające z zakresu ogólnego.
1.2

Remont

garażu

samochodowego

budynku

warsztatowo-garażowym

obejmuje

w

szczególności następujący zakres prac budowlanych:
a/ Skucie posadzki grubość około 15 cm w pasie o szerokości 4,0 m i długości 15,0m;
b/ Rozebranie kanału po obwodzie na wysokość 25 cm w celu wykonania wieńca żelbetowego;
c/ Szalowanie wieńca o przekroju 25x25 cm po całym obwodzie kanału wykonane w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni;
d/ Zbrojenie wieńca 4 pręty nośne ø 12 ze stali A3 (34GS), strzemiona z pręta ø 6 rozstaw co
25cm. Pręty nośne ø 12 ze stali A3 (34GS);
e/ Zamontowanie w szalunku obramienia z kątowników 80x80x10 mm pod przykrycie kanału;
f/ wylanie wieńca z betonu C20/25 W8;
g/ Zamontowanie podłogi kanału z bali drewnianych impregnowanych o grubości 80 m;
h/ skucie tynków na ściankach pionowych i wykonanie tynków cementowych z pomalowaniem
farbą odporną na zabrudzenia wewnątrz kanału;
i/ Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa
naturalnego w pasie o szerokości 4,0 m i długości 15,0m (wokół kanału);
j/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej szerokiej –izolacja
pozioma podposadzkowa;
k/ Wykonanie posadzki betonowej Beton C20/25 grubość 15 cm ze zbrojeniem siatką
zbrojeniową fi 8mm oczko co 30 cm. Posadzka zatarta zacieraczkami mechanicznymi;
l/ pozostałe prace budowlane objęte dokumentacją techniczną.

1.3 Wszystkie prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą realizowane zgodnie z
dokumentacją techniczną, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zadanie I – remont dachu budynku administracyjnego ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie;
Zadanie I opisano w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 SWZ.
Zadanie II – remont kanału samochodowego w budynku warsztatowo-garażowym ZUK Sp. z
o.o. w Węgorzewie.
Zadanie II opisano w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ.
Wykonawcy mogą składać ofertę na wybraną część/ zadanie lub na dwie części/ zadania.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, zawiera dokumentacja projektowa,
STWiOR, przedmiary robót – załącznik nr 5.1 - 5.2 do SWZ.

5. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert
równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od
konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi,
jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń)
równoważnych opisywanych w SWZ, składając określony Wykaz towarów (materiałów i
urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w rozdz. XVI
Część A ust. 1 pkt 1.7 ppkt 1). W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że
oferowane

przez

niego

towary

(materiały

i

urządzenia),

spełniają

określone

przez

Zamawiającego wymagania.
6. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający
dopuszcza zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej
wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane

przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania,
składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w
rozdz. XVI Część A ust. 1 pkt 1.7 ppkt 2).
7. Przedmiar robót, dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej –
obliczenia ceny za roboty budowlane. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena
przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym
względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania
bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
8. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego
koszty, niezależnie od odległości takiego wywozu.
9.

Minimalny okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe jakiego wymaga zamawiający
wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego robót. Wymagany okres gwarancji na wbudowane urządzenia i materiały
zgodnie z kartami producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

10. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania
nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w
okresie gwarancji.
11. W trakcie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania
wszelkich przeglądów gwarancyjnych.
12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz warunki prowadzenia robót
budowlanych na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i
ekologicznych.
13. Miejsce realizacji zamówienia: obręb 01 Węgorzewo – działka nr 29/2, 1008, 256,257/2.
14. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) wszystkie osoby,
które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: prace fizyczne
ogólnobudowlane.
15. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców
(o ile są znane).
V.
1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy z
Wykonawcą.

2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy, odbioru prac, wynagrodzenia
uregulowane są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do
SWZ.

VI.

PROJEKTOWANE

POSTANOWIENIA

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1.

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2.

Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne
informacje, dotyczące w szczególności Wykonawcy, podwykonawcy, wartości Umowy, a także
inne dane wg załącznika nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, wypłata
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu zamówienia, potwierdzonego
protokołem odbioru końcowego.
VII.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTORNICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE

O

WYMAGANIACH

TECHNICZNYCH

I

ORGANIZACYJNYCH

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie
za

pośrednictwem

Platformy

znajdującej

się

pod

adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575
3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa
się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem tego terminu. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
4.1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575 i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.
4.2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje

się

datę

ich

przesłania

za
poprzez

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

pośrednictwem
kliknięcie

platformy:

przycisku

„Wyślij

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
4.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem

platformy

dostępnej

pod

adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575.
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

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575 do konkretnego wykonawcy.
4.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

przesłanych

przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),
określa

niezbędne

wymagania

sprzętowo

-

aplikacyjne

umożliwiające

pracę

na

platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
4.6 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.
4.7. 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

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

niniejszym

postępowaniu

przy

użyciu

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje.
5.

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”.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
8.

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

9.

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.

10. 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.
12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.

13. 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.
14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego

wykorzystania

wybranej

metody

podpisania

plików

oferty.

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem
adresu email.
15. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed
terminem składania ofert/wniosków.
16. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
17. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików.
18. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
19. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W
PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1,
ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP

1. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2.

W niniejszym postępowaniu nie zachodzi żadna z okoliczności, wskazanych w art. 65 ust 1, art.
66 ani w art. 69 ustawy Pzp.

IX.
1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.08.2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
X.

OPIS

SPOSOBU

PRZYGOTOWANIA

OFERT

ORAZ

WYMAGANIA

FORMALNE

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie
Pzp.

2.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn/ wierszy oraz zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, określonymi w dokumentach zamówienia.

3.

Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim:
1)

Oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego przykładowy wzór
określa Załącznik nr 2/ 2A do SWZ;

2)

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy na
zasadach określonych w art. 118 Pzp – przykładowy wzór określa załącznik nr 3 do SWZ
(jeśli dotyczy);

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - w przypadku, o
którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp – pkt 4 Formularza Oferty (jeśli dotyczy);
4)

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) Oferty i jej
załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
(jeżeli dotyczy, patrz ust. 5 i kolejne),

5)

pisemne uzasadnienie, potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy, patrz pkt 3.2).

6)

Przedmiotowe środki dowodowe, w przypadkach o których mowa w rozdz. XVI Część A
ust. 1 pkt 1.7 ppkt 1) i 2) – o ile dotyczy.

3.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składają odrębnie:
- Wykonawca (zał. Nr 2);
- 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 tych Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2);
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (zał. Nr 2A);
Uwaga!
3.2 Jeżeli Wykonawca składając Ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że
nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy dokumenty
elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.
4.

Zamawiający wymaga, aby pod rygorem nieważności:
a) Formularz Oferty,
b) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2/ 2A do
SWZ
- Wykonawca złożył:
1) w formie elektronicznej lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

5.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

6.

W przypadku gdy ofertę składa (podpisuje) osoba/ osoby umocowane do reprezentowania, do
Oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, zgodny z wymaganiami §6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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, poz. 2452), zwane dalej „rozporządzeniem ws środków komunikacji
elektronicznej” lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami §7 rozporządzenia ws środków

komunikacji elektronicznej, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1740), postanowieniami ustawy Pzp oraz SWZ.
7.

Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: W przypadku gdy
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy,
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

8. Stosownie do dyspozycji §6 ust. 2 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: W
przypadku

gdy

dokumenty

potwierdzające

umocowanie

do

reprezentowania,

zostały

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe

odwzorowanie

tego

dokumentu,

opatrzone

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9. Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
§6 ust. 2, dokonuje w przypadku:
1)

dokumentów

potwierdzających

umocowanie

do

reprezentowania

–

odpowiednio

Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
2) może dokonać również notariusz.
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 8 oraz w innych postanowieniach SWZ,
należy rozumieć dokument elektroniczny, będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
11. W myśl §7 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2)
notariusz.
14. Zgodnie z §8 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej, w przypadku
przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku, odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15. W przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (w myśl §9 ust. 5
rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej).
16. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w ust. 15, zawiera w szczególności identyfikator
dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy,
wykonawcy

wspólnie

ubiegającego

się

o

udzielenie

zamówienia,

podmiotu

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z
treścią dokumentu elektronicznego (jak w §9 ust. 6 rozporządzenia ws środków komunikacji
elektronicznej).
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
wyłącznie wtedy, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielanie, a
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
19. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, Ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim.
20. Wszelkie zmiany lub poprawki oferty są dokonywane przez osobę/y uprawnione.
21. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w sposób
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.
22. W celu złożenia Oferty/ wycofania Oferty przed terminem składania ofert/ złożenia Oferty po jej
wycofaniu/ należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania

informatycznego

na

stronie

prowadzonego

postępowania

uczestnictwem

w

oraz

pod

adresem:

platformazakupowa.pl
23. Wszystkie

koszty

związane

z

postępowaniu,

w

szczególności

z

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI.
1.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1 w art. 108 ust. 1 p.z.p.:
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
– 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.
1.2 w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) 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;
b) 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;
c) 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.1pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.2.
1. 3 w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,10 p.z.p., tj.:
pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub

rażącego

niedbalstwa

nie

wykonał

lub

nienależycie

wykonał

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
pkt 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić (wykazać), że nie podlega wykluczeniu z
postępowania.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust. 1
ustawy Pzp, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 10, 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.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.
7. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany
złożyć wraz z ofertą aktualne Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2/ 2A do SWZ).
XII.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zadanie I:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1 dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobę (skierowaną przez
Wykonawcę

do

realizacji

zamówienia)

na

stanowisku:

a) Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
1.2 Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania imion i
nazwisk osób, wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, należy wskazać
informację o kwalifikacjach zawodowych/ doświadczeniu osoby – kierownika budowy.
Zadanie II
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.

Wykonawca jest obowiązany potwierdzić (wykazać) spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów
określonych w ustawie Pzp, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim stosunków prawnych, na
zasadach określonych w art. 118-123 Pzp.
5. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
7.

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.

8.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

XIII. PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań/ części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
4. W przypadku, o których mowa w ust. 3 zamawiający może badać czy nie zachodzą wobec
podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 108 i art. 109 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe,
dotyczące tego podwykonawcy.
5.

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

XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

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

2.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są
wymagane.

3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp
1)

zakres

do

tych

dostępnych

zasobów
wykonawcy

oraz
zasobów

określa
podmiotu

w

szczególności:

udostępniającego

zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego

te

zasoby

przy

wykonywaniu

zamówienia;

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą
4.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, 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.

5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.

UWAGA: 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.

7.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
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.

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa
wymagań związanych z realizacją zamówienia w sposób odmienny niż w odniesieniu do
pojedynczych wykonawców.

2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający skieruje do
pełnomocnika.
3.

W

przypadku

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia,

Oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – pkt 4 Formularza Oferty.

5.

Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1/ zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2/ określenie zakresu działania stron umowy,
3/ czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

XVI. OŚWIADCZENIA

I

DOKUMENTY,

JAKIE

ZOBOWIĄZANI

SĄ

DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

ORAZ

WYKAZANIA

BRAKU

PODSTAW

WYKLUCZENIA

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
Część A - Oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą:
1.

Zamawiający wymaga złożenia:
1.1 Formularza Oferty, którego przykładowy wzór stanowi załącznik Nr 1 do SWZ
1.2 Dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwo do
podpisania Oferty, jeśli osoba bądź osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z
Dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania (jeżeli dotyczy).
1.3 Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w SWZ, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe;
- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3, zwane dalej „Oświadczeniem”, Wykonawca składa
w formie dokumentu, którego przykładowy wzór zawiera Załącznik nr 2/ 2A Do SWZ.
- Oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
1.4 W przypadku, gdy Wykonawca 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

Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).

podmiotów.

- W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca
przedstawia wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.4, 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 – wzór zawiera załącznik nr 2A do SWZ.
1.5 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy – pkt 4 Formularza Oferty (jeżeli dotyczy).
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie z pkt
1.3,

składa

każdy

z

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

zamówienie,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
1.6 Pisemnego uzasadnienia, potwierdzającego zasadność zastrzeżenia informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
1.7 Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy):
1) W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i
urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający
porównanie

pomiędzy

parametrami

technicznymi

i

użytkowymi,

jakościowymi

i

funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz materiałów i urządzeń
oferowanych przez Wykonawcę. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotowymi dowodami mogą być
np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
2) W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań
równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań
w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych oraz ich uzupełnienia.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie
zamawiającego:
1.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, Podmiotowych środków
dowodowych, dalej „Pśd”:
- potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

- potwierdzających brak podstaw wykluczenia
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ, ustawie Pzp i w rozporządzeniu ws.
Podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
2.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1)

Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy;

2) Jeżeli złożone przez Wykonawcę Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp lub Podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji
lub dokumentów.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących Pdś:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
2)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3)

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 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.

4.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1), jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał w Ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków

komunikacji

elektronicznej,

zawierają

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§4 ust. 1
rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej).
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane,
jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§5 ust.
1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej).
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten sam
dokument.
9. Stosownie do dyspozycji §6 ust. 2

rozporządzenia ws środków komunikacji

elektronicznej, w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne,
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem

zaufanym

lub

podpisem

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
10. Zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej, Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)

innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy –

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. W myśl §7 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o
wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie

podmiotowych

środków

dowodowych,

które

każdego

z

nich

dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 13, może dokonać również notariusz.
15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe lub inne dokumenty, w tym
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji
treści dokumentu.
16. Uwierzytelniony wydruk, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a
także własnoręczny podpis, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo
uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
18. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
XVII. WIZJA LOKALNA
1.

Zamawiający nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej, jednakże zaleca jej odbycie w
celu prawidłowej wyceny zamówienia i przygotowania oferty.

2.

W celu umówienia wizji lokalnej na terenie świadczenia robót budowlanych należy kontaktować
się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami:
Jerzy Kozłowski – tel. 513 324 059

XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSKUNKU PRACY, W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP
1.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę

na

podstawie

stosunku

pracy

osób

wykonujących

wskazane

przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
prace fizyczne ogólnobudowlane.

2.

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może odbywać się zarówno w
ramach nawiązanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej – decydujące
znaczenie ma treść, a przede wszystkim sposób realizacji nawiązanego miedzy stronami
stosunku prawnego.

3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób, wykonujących czynności wskazane w ust.1.
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, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych
wymogów i dokonywania ich oceny,

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów,

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

5.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego:
1)

oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)

oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,

3)

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

4)

innych dokumentów,
−

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika.

6.

W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca

będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych
uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z
przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków
wynikających z Umowy”.
* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
7.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia w tym zakresie lub o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.

Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę określone w załączniku nr 4 do SWZ - § 13 ust. 4 – 8.
XIX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, OSOBY UPRAWNIONE
DO KOMUNIKACJI
1.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę
przetargową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

(zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową lub Platformą). Korzystanie z Platformy
przetargowej jest bezpłatne.
2.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344).

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jerzy Kozłowski, e’mail: oom@zukwegorzewo.pl
4.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.

5.

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

należy

przesłać

za

pośrednictwem

Platformy

pod

adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575 Jednocześnie Zamawiający zwraca się do
Wykonawców o przesyłanie pytań w wersji edytowalnej, ponieważ przyspieszy to
udzielanie wyjaśnień.
6.

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

7.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6,

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
8.

Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia,
w tym warunki i obowiązki umowne. Cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia, jaką
Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem
możliwości dokonania zmiany tego wynagrodzenia w przepisach obowiązującego Prawa
zamówień publicznych oraz przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy w
sprawie udzielenia zamówienia i SWZ.

3.

Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia (części/ zadania), jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

4.

Wykonawca określi cenę Oferty z VAT (z zastrzeżeniem ust. 5), w złotych polskich (PLN), z
dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 225 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek:

1)

poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)

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

3)

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

4)

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
Formularz oferty należy odpowiednio zmodyfikować w przypadku kiedy wybór oferty
wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej. Rozliczenia
między Wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.

7.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w Ofercie i względni konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż
do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający
dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując
następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną
zaokrąglone do 1 grosza.
Zamawiający poprawi także:
2) omyłki wynikające z błędnej operacji rachunkowej na liczbach,
3) błędnie obliczoną kwotę podatku VAT bądź też kwotę brutto jako efekt działania na liczbach,
przy zastosowaniu prawidłowej stawki VAT,
4) omyłki będące wynikiem niepoprawnie przeprowadzonych działań arytmetycznych, nie
budzące wątpliwości.

XXI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Złożenie oferty odbywa się poprzez Platformę Przetargową, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

2.

Termin składania ofert: do dnia 06.07.2022 r. do godziny 11:00.

3.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać lub zmienić Ofertę.

4.

Oferta złożona po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

5.

Otwarcie ofert następ w dniu 06.07.2022 r. o godzinie 11:05

6.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera
oferty, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia
ofert

na

stronie

internetowej

prowadzonego

postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575
8.

Najpóźniej

przed

otwarciem

ofert,

Zamawiający

udostępni

na

stronie

internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
9.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1)

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

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
XXII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert (dotyczy zadania
I i Zadania II):

2.

1)

Cena Oferty (C) - waga kryterium 60%;

2)

Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) - waga kryterium 40%.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1)

Cena (C) - waga 60%
Cn
Pc = ----------------- x 100 pkt x 60%
Cb
gdzie:
Pc – suma punktów w kryterium Cena Oferty, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku;
Cn – Cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb – Cena oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu.
a)

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena Oferty" będzie cena ofertowa brutto
podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b)

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)

Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) - waga 40%
Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie tego
kryterium wg następującego wzoru:
Ogb
Pg = ----------------- x 100 pkt x 40%
Ogn
gdzie:
Pg – suma punktów w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi, jakie Wykonawca
uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Ogb – okres gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Ogn – okres gwarancji jakości i rękojmi najdłuższy spośród ocenianych ofert
niepodlegających odrzuceniu.

a) Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium oferty, w których okres gwarancji i jakości
został określony w miesiącach, przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający
przyjmie maksymalnie 72 (siedemdziesiąt dwa) miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy
(trzydzieści sześć), zostanie odrzucona.
b) Wykonawca może zaoferować termin dłuższy niż maksymalnie 72 miesiące, wówczas
otrzyma w kryterium „G” maksymalną ilość punktów tj. 40, ale wiążący dla przyszłej umowy będzie
zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji.
c) W przypadku gdy informacja na temat udzielonej gwarancji nie zostanie podana w ofercie,
punkty nie zostaną przyznane w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi.
3.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.

Zamawiający

udzieli

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą – z najwyższą ilością punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert
liczoną wg wzoru: Punktacja ogólna (P) = Pc + Pg
XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zawiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Jeżeli, opisane wyżej próby przesłania będą nieskuteczne, zawiadomienie
zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, ujawniony na stronie
internetowej wskazanej w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
4.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy na
adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1.

5.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w
zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w

szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
6.

Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający,
zgodnie z art. 252 ust. 2-3 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego Oferta otrzymała
najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym terminie pisemnej zgody na wybór jego
oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, zamawiający zwraca się
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

7.

Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca:
1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej w
SWZ oraz treści uzgodnionej z zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej) – dokument
potwierdzający wniesienie zabezpieczenia przekaże zamawiającemu odpowiednio wcześniej;
2) informacje niezbędne do uzupełnienia treści Umowy, np.: imiona i nazwiska uprawnionych
osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu Umowy, koordynacji, informacje,
o ile są już znane, dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu
zamówienia (jeśli dotyczy). itp.;
3) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną – 1 egz.;
4) dokument, potwierdzający, że Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki
zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty, ważne nie później niż od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.
5) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia dla osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 4) ppkt 1.1

(kierownik

budowy) oraz dokumenty potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby
samorządu zawodowego.
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, dalej „Zabezpieczenie”, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia Zabezpieczenia w innych formach.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na wskazany rachunek
bankowy. W dokumencie przelewu należy podać tytuł wpłaty.
5. Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze,
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające
oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec zamawiającego,
wynikających z zawartej Umowy.
6. Zamawiający

zwróci

Zabezpieczenie

na

zasadach

określonych

w

Projektowanych

postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy.
7. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zabezpieczenie może zostać
przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.
9. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać (oprócz określonych w ust. 5) co
najmniej poniższe wymagania:
- musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
- wskazać beneficjenta poręczenia lub gwarancji: Powiat Węgorzewski;
- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
całej kwoty zabezpieczenia;
- wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie
mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

XXV.
1.

INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

na

warunkach

określonych

w

Projektowanych

postanowieniach

umowy,

stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych
Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.

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

XXVI.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
p.z.p.

2.

Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1)

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

2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie

wnosi

się

do

Prezesa

Izby.

Odwołujący

przekazuje

kopię

odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo
posiada go nie mając takiego obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym
rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku
wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
8. Do odwołania dołącza się:
1)
2)

dowód
dowód

uiszczenia
przekazania

wpisu
odpowiednio

od

odwołania

odwołania

albo

w
jego

wymaganej
kopii

wysokości;

zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
9.

Odwołanie wobec treści Ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.

10. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

2)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Terminy oblicz się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp, na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prezes Urzędu może
także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa
Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
19.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w
całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części z
zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

XXVII.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2/ 2A

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 3

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych

zasobów Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 118 Pzp
Załącznik nr 4

Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5.1

Dokumentacja Techniczna: projekt budowlano-wykonawczy,

(Zadanie I)/

Specyfikacje techniczne, przedmiary

Załącznik nr 5.2
(zadanie II)

Zatwierdzam:
/-/ Arkadiusz Faj
..............................................
(Kierownik Zamawiającego)

