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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(dalej: SWZ) 

 
 
Zamawiający: 
Gmina Włoszakowice  
ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 
telefon: (65) 5252 999 
REGON: 411050698 NIP: 697 22 66 160 
Godziny pracy: poniedziałek od 08:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 
 

Adres strony internetowej Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice  
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wloszakowice.pl  
 
Nazwa zamówienia: „Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w 
Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w 
Zbarzewie – Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach 
Kościelnych – Część III”. 
 
 
Nr postępowania: ZP.271.1.2021 
 
Kody CPV:    

− 45000000-7  Roboty budowlane 
− 45321000-3  Izolacja cieplna 
− 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

 
 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.). 
 
Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna 
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 
Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale I pkt 3. 
Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP wpłynie 30 
minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego (roboczego). 

 
 
 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/https:/platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
mailto:zamowienia@wloszakowice.pl


Spis treści: 

Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 

potencjał 

3. Komunikacja w postępowaniu 

4. Wizja lokalna 

5. Podział zamówienia na części 

6. Oferty wariantowe 

7. Katalogi elektroniczne 

8. Umowa ramowa 

9. Aukcja elektroniczna 

10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

11. Rozliczenia w walutach obcych 

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

14. Unieważnienie postępowania 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

 

Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

2. Rozwiązania równoważne 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

6. Termin wykonania zamówienia  

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Podstawy wykluczenia 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

10. Wymagania dotyczące wadium 

11. Sposób przygotowania ofert  

12. Opis sposobu obliczenia ceny  

 

Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

2. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. 

3. Termin związania ofertą 

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 



5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – 
dalej: ustawa Pzp. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji - 
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o 
jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

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

5. 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 ogólnobudowlane. 
7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz w Rozdziale II – 
Wymagania stawiane wykonawcy, w pkt 3 SWZ, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 
6 do SWZ.  

8. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących realizacji oraz egzekwowania wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dodatkowych wymagań związanych z 
zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 

potencjał 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 

ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu 

pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem 

lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 



3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

− Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 

5) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy 

Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp  

6) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 

ust. 1 ustawy Pzp 

 

3. Komunikacja w postępowaniu 

1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice, zwanej dalej Platformą. 
2) Oferta i  wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów 

unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  

kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja rekomendowana przez 

platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 

Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 

podsumowania). 

 

1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin


3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

4) Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

5) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 

XAdES. 

7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na 

platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

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


10) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

11) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

12) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 

przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

13) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

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

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Sprawy merytoryczne – Radosław Sieracki 

Sprawy proceduralne - Barbara Dąbkowska 

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

gmina@wloszakowice.pl (nie dotyczy składania ofert). 

2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), 

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) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/


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.  

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

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

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

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

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

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

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

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

instrukcje 

Zalecenia 

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”. 

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 

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

za złożone nieskutecznie. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


4) 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. 

5) 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.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

7) 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.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 

pośrednictwem adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) 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. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

15) 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. 

 

 

 



4. Wizja lokalna 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

 

Jednakże, gdy wykonawca chciałby odbyć wizję lokalną, lub zapoznać się z dokumentacją 

znajdującą się na miejscu u Zamawiającego, należy w tym celu, skontaktować się z osobami 

wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami. 

 

5. Podział zamówienia na części 

 

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na  3 części. Tym samym Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Zgodnie z treścią art. 91 ustawy Pzp Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej, 

kilku lub wszystkich części zamówienia. 

I część – Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z rozbudową wewnętrzną w Sądzi  

II część – Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z rozbudową wewnętrzną w Zbarzewie  

III część – Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach 

Kościelnych  

 

6. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp 

tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej 

SWZ. 

 

7. Katalogi elektroniczne  

 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

8. Umowa ramowa 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 

ustawy Pzp. 

 
9. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 

ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 



10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

11. Rozliczenia w walutach obcych 

 

Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

14. Unieważnienie postępowania  

 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli 

środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostaną mu przyznane (art. 310 ustawy Pzp). 

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale 

IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włoszakowice,  

ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 65 5252 961; 



− z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowie można skontaktować 

się pod adresem iod@wloszakowice.pl; 

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 

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. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku 

nr 10 do SWZ. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż 

cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 

osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony 

w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane 

dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o 

których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez 

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść 

oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ. 

9. Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 
upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 



seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 
z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia 
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, 
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od 
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową 
wewnętrzną w Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową 
wewnętrzną w Zbarzewie – Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą 
okien w Jezierzycach Kościelnych – Część III”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) Sala wiejska w Sądzi: 

− demontaż podłogi drewnianej na legarach oraz niezbędnych elementów wyposażenia 
pomieszczeń poddanych remontowi , 

− wykonanie nowej posadzki wraz z uzupełnieniem warstw podposadzkowych, 

− montaż płytek ceramicznych posadzkowych  wraz cokołami  sześciennymi, 

− wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z doposażeniem odpowiedniej ilości 
grzejników, 

− wymiana sufitu podwieszanego panelowego w częściach uszkodzonych, 



− wymiana instalacji elektrycznej budynku w części sali  oraz pomieszczeń technicznych, 

− zamurowanie niezbędnych elementów ściennych (wnęki, otwory okienne) we 
wnętrzach sali, 

− wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przynależnych do sali wiejskiej oraz 
pozostałych pomieszczeń zewnętrznych,  

− wymiana drzwi  bocznych w pomieszczeniach bocznych nieprzynależnych do sali,   

− wymiana orynnowania i opierzeń  dachowych, 

− naprawa dachu nad pomieszczeniami zaplecza, 

− wymiana oświetlenia sufitowego  wewnętrznego oraz zewnętrznego, 

− odmalowanie pomieszczeń łazienek wraz z wymianą drzwi do kabin sanitarnych, 

− wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z warstwami 
wykończeniowymi zgodnie z technologią  budowlaną (tynk mineralny), 

− malowanie powierzchni ścian wewnętrznych sali oraz pozostałych pomieszczeń 
przynależnych do obiektu, 

−  wykonanie przestrzeni z kostki brukowej tworzącej scenę zewnętrzną na tyłach 
budynku.  

  
b) Sala wiejska w Zbarzewie: 

− demontaż podłogi drewnianej na legarach oraz niezbędnych elementów 
wyposażenia pomieszczeń poddanych remontowi, 

− demontaż sceny wraz z ściankami działowymi, 

− wykonanie nowej posadzki wraz z uzupełnieniem warstw podposadzkowych, 

− montaż płytek ceramicznych posadzkowych  wraz cokołami  sześciennymi 

− wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z doposażeniem odpowiedniej 
ilości grzejników, 

− wymiana sufitu podwieszanego panelowego w częściach uszkodzonych, 

− wymiana instalacji elektrycznej budynku w części Sali oraz pomieszczeń 
technicznych, 

− zamurowanie niezbędnych elementów ściennych (wnęki , otwory okienne) we 
wnętrzach, 

− wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przynależnych do sali wiejskiej oraz 
pozostałych pomieszczeń zewnętrznych,  

− wymiana drzwi  bocznych w pomieszczeniach bocznych nieprzynależnych do sali,   

− wymiana orynnowania i opierzeń  dachowych, 

− naprawa dachu nad pomieszczeniami zaplecza, 

− wymiana oświetlenia sufitowego  wewnętrznego oraz zewnętrznego, 

− odmalowanie pomieszczeń łazienek wraz z wymiana drzwi do kabin sanitarnych, 

− wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z warstwami 
wykończeniowymi zgodnie z technologią  budowlaną (tynk mineralny), 

− malowanie powierzchni ścian wewnętrznych  sali oraz pozostałych pomieszczeń 
przynależnych do obiektu, 

− wykonanie przestrzeni  z kostki brukowej  na froncie budynku,  

− zamurowanie i wykucie nowych otworów w kotłowni, 

− wykonanie oświetlenia zewnętrznego  uwzględniając teren boiska i strefy placu 
zabaw, 

− montaż nowych zlewozmywaków w części kuchennej, 



− wykonanie w części kuchennej nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

− wymiana blatów na stołach kuchennych, 

− wykonanie fartuchów ochronnych w części zmywalni i miejsc przygotowywania 
posiłków, 

− montaż okapu nad  płytami grzewczymi,  

− rozbiórka istniejącego pieca w kuchni,  

− zasypanie istniejącego zbiornika bezodpływowego i montaż nowego w innej 
lokalizacji, 

− wykonanie kostki brukowej na przestrzeni zlikwidowanego zbiornika 
bezodpływowego, 

− dobudowa fragmentu budynku garażowego dla samochodu OSP. 

  
c) Sala wiejska w Jezierzycach Kościelnych : 

− demontaż i montaż nowych okien  w przestrzeni sali wiejskiej, 

− uzupełnienie elementów ścian po montażu okien, 

− montaż nawietrzaków podokiennych,  

− montaż płytek ceramicznych posadzkowych  wraz cokołami  sześciennymi, 

− wymiana sufitu podwieszanego panelowego w częściach uszkodzonych, 

− wymiana instalacji elektrycznej budynku w części sali oraz pomieszczeń 
technicznych, 

− wymiana drzwi  bocznych w pomieszczeniach bocznych nieprzynależnych do sali,   

− wymiana orynnowania i opierzeń  dachowych, 

− wymiana oświetlenia sufitowego  wewnętrznego oraz zewnętrznego, 

− odmalowanie pomieszczeń łazienek, 

− wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z warstwami 
wykończeniowymi zgodnie z technologią  budowlaną (tynk mineralny), 

− malowanie powierzchni ścian wewnętrznych sali oraz pozostałych pomieszczeń 
przynależnych do obiektu, 

− wykonanie przestrzeni  z kostki brukowej  na froncie budynku. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie 

realizacji i odbioru określają: 
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ, 

- Przedmiar robót – dotyczy sali wiejskiej w Sądzi – załącznik nr 7 do SWZ, 

- Przedmiar robót – dotyczy sali wiejskiej w Zbarzewie – załącznik nr 8 do SWZ, 

- Przedmiar robót – dotyczy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych – załącznik nr 9 do 

SWZ. 

 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych 
będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie 
art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.  
 
4. Gwarancja i rękojmia 

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.  

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy. 



 
2. Rozwiązania równoważne  

1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 

W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z 

jego opisem lub normami. 

2. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i 

systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w Rozdziale II- Wymagania stawiane wykonawcy, w pkt. 2, ust. 3 

SWZ 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy 

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie 
realizacji zamówienia.  

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
dotyczące wykonywania robót ogólnobudowlanych wskazane w § 6 ust. 4 umowy 
(załącznik nr 6 do SWZ). Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby 
kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym 
mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na 
podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac 
bez nadzoru. 

2) W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać 
pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1320 ze zm.). 



4) Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 
przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub 
Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie 
umów powinny zawierać 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. 

5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 
mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 
określonej we wzorze umowy. 

6) Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia 
w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, 
o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się 
odpowiednio. 

 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, zgodnie z 
art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.  
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.  
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.  
 
6. Termin wykonania zamówienia  

 
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 

a) Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z rozbudową wewnętrzną w Sądzi – w 
terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

b) Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z rozbudową wewnętrzną w Zbarzewie – w 
terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

c) Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych 
– w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 



2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w 
Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. 

 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 

postępowaniu dotyczący/-e: 
 

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: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 
a) zrealizował  (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji 
budynku lub inną robotę budowlaną, w zakres której wchodziła 
termomodernizacja budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto 
(niezależnie od liczby części, o które ubiega się Wykonawca). 

b) Dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 
kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego. 
Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
220 ). 

3. 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.  

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi 
postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 



opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed 
dniem publikacji. 

5. 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 

 
8. Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.: 

1) art. 108 ust. 1 p.z.p. 
2) art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a) 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 

b) 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; 

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1,2,5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 
i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania


zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II 
podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- 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 spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale II pkt. 7 ust. 1 ppkt. 4) niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

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. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określać w szczególności: 

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 



Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

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

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. 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia 
wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 
podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 
1 do SWZ). 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 
109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 



d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

6. Do oferty wykonawca załącza również:  

a) Pełnomocnictwo   

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 



reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ)  

Wymagana forma: 
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
e) Wadium 

Wymagana forma: 

• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie 
tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 
oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego 
wystawcę.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 
badania ofert. 

f) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do 
oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

 
Wymagana forma: 



Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz 
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 
środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia: 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2415).  

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

     - brak podstaw wykluczenia; 

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

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

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 



dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. 

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) SWZ wraz 
z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta 
robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
robota budowlana była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

2) wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 
etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 



5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale 
I pkt 3 SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2452), zgodnie z poniższą Tabelą nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 

 

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 
składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100) w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części postępowania. Wadium należy 
wnieść odrębnie do każdej części postępowania. 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 8.06.2021 r. 

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 
ustawy Pzp. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego: 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006. 

z dopiskiem: Wadium na: „Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową 

wewnętrzną w Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową 

wewnętrzną w Zbarzewie – Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien 

w Jezierzycach Kościelnych – Część III”.  (opisać zgodnie częścią, na którą Wykonawca składa 

ofertę). 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z 
ofertą. 

5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy 
zamawiającego). 



6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu musi być nazwa i adres zamawiającego. 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 

7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 
wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy 
Pzp. 

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

 
11. Sposób przygotowania ofert  

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 

elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od 
wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego 
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice  
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 10.05.2021 r. do godz. 9.00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 
osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie 
zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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


7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
9. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
10.  Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale II pkt. 9 ust. 1 ppkt. 6 lit. 
d); 

c) oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód 
wniesienia wadium. 

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa dla osoby/ osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana 
przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 
dołączonych do oferty).  

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

e) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone 
pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

f) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca 
korzysta z zasobów innych podmiotów. 

g) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia polegając na zdolnościach tych Wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

h) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 



11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, które szczegółowo opisano w rozdziale II w pkt. 9 SWZ. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli 

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

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

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

2. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie 

jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 

określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  

Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym 

miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie 

monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu 

gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do 

zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. 

3. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny 

jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym 

miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

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

5. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia 

wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów 

związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, 

dokumentacji technicznej i kosztorysami ofertowymi.  

7. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także 

wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy.  

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda 

wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie 

obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami. 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 



1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice  

2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej: 

a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na 
Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty 
Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 
systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego 
pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w 
przycisk Przejdź do podsumowania). 

b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. t.j. 
wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można 
odczytać i powielić. 

3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

7) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę 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. 

8) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

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


9) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10) Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę: 

• 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”. 

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

• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

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

• 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. 

• Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
PAdES. 

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

• 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. 

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

• Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

• Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

• 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. 

• Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.  

• Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

• 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. 

11) Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za 
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli 
dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

 
2. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.  

 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 9:00 
2) Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy, na stronie internetowej 

Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice  
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 9:10 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

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

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
3. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 8.06.2021 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice


Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena 60% 

2. Gwarancja jakości i rękojmi 40% 

 Razem 100% 

 
1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. 

Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru: 

C = (C m / C b) x 100 pkt x 60% 

gdzie: 

C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej  

2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40%. 

a) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały 

na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może 

przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz 

użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia 

końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 

miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, 

będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na 

okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi 

na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, 

licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez 

Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 

c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 

36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru: 

G = (G b / G m) x 100 pkt x 40% 

gdzie: 

G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej, 

G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach 

Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach. 

2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru: 

Lp = C + G 

gdzie: 

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”. 



3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do 

dwóch miejsc po przecinku). 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 
3) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 
Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

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

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4) Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 
 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2   Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu           

                                        warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3   Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej  

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4   Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 5   Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 6  Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 7   Przedmiar robót – dotyczący sali wiejskiej  w Sądzi, 

Załącznik nr 8  Przedmiar robót – dotyczy sali wiejskiej w Zbarzewie, 

Załącznik nr 9  Przedmiar robót – dotyczy sali wiejskiej  w Jezierzycach Kościelnych, 

Załącznik nr 10 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez  

Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 


