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(SWZ) na robotę budowlaną, tryb podstawowy, wariant I

w postępowaniu klasycznym o wartości poniżej progów unijnych o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
podstawowym, w którym wybiera się ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzania negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 euro
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Dane Zamawiającego :
1) Gmina Poświętne
adres do korespondencji: 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4;
NIP: 7681735515;
REGON: 590648110;
numer telefonu: 44 756 40 34,
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: marta.koska@poswietne.pl
2) ePUAP DOSTĘPNY POD ADRESEM: HTTPS://EPUAP.GOV.PL/WPS/PORTAL/
NAZWA ADRESATA: GMINA POŚWIĘTNE
IDENTYFIKATOR ADRESATA: /GminaPoswietne_1/skrytka
3) Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty
związane
z prowadzoną
procedurą:
https://bip.poswietne.pl/strona-3334zamowienia_publiczne.html
4) Miejsce publikacji ogłoszenia:
Strona internetowa Zamawiającego: https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html
Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:45 do 15:45
5) w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem UG.RZI.271.1.2022
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie „Ustawa” lub „ustawa Pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę
chodzi, dotyczy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia,
zapytania do treści SWZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim.
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3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Gmina Poświętne zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, w którym
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1) ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi
w Ustawie.
14. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie dokonuje podziału na część z uwagi na to, że przedmiot zamówienia jest niepodzielny, ze
względu na uwarunkowania funkcjonalne. W zamówieniu, tożsame rodzajowo prace do których wykonania
zobowiązany jest wykonawca, posiadają wspólne elementy – jedne wynikają z drugich. Zakres prac obejmuje
ocieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych ponad gruntem, wymiana pokrycia dachowego,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż i montaż), wymiana całej instalacji elektrycznej w budynku,
itp. Chronologia wykonywania prac, fakt, że wykonanie jednych robót umożliwia wykonanie kolejnych i to że
prace te są ze sobą ściśle powiązane, dotycząc tego samego obiektu i powinny być wykonane w jednym
chronologicznie zazębiającym się czasie powoduje, że stanowią one jedną niepodzielną całość, która winna
być zrealizowana przez jednego wykonawcę. Nie jest wskazane dzielenie robót, które mają wspólne części,
zwłaszcza, że budziłoby to wątpliwość, który Wykonawca powinien udzielić gwarancji na dany element.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
19. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły
i biblioteki w Dębie, realizowanego w ramach projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery -IV edycja”. Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1
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2. Oznaczenie zakresu przedmiotu zamówienia wg CPV:
Główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45321000-3 – Izolacja cieplna
45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4 – Roboty elewacyjne
45431000-7 – Kładzenie płytek
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 – Tynkowanie
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45211100-0 – Roboty budowlane w zakresie domów
45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112500-0 – Usuwanie gleby
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
3. Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych
polegających na:
1) Roboty zewnętrzne:
a. Remont nawierzchni utwardzonych – opaska wokół budynku
b. Docieplenie ściany fundamentowej wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz cokołem wraz
z drenażem opaskowym
c. Montaż nowego docieplenia budynku wraz wykonaniem powłok tynkarskich i malarskich
d. Wymiana drzwi wejściowych do budynku
e. Zamurowanie okien piwnicznych oraz likwidacja studzienek okiennych
f. Demontaż istniejących i montaż nowych parapetów
g. Demontaż istniejącego i wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z dociepleniem
h. Remont kominów wentylacyjnych
i. Remont wyłazu dachowego
j. Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania
2) Roboty wewnętrzne:
a. Usunięcie istniejących tynków w pomieszczeniach piwnicy
b. Wykonanie tynków renowacyjnych we wskazanych pomieszczeniach piwnicy
c. Malowanie pomieszczeń
d. Remont wskazanych pomieszczeń łazienek i pom. socjalnego na kondygnacjach nadziemnych
e. Montaż drzwi p.poż. we wskazanych pomieszczeniach komunikacji
3) Roboty instalacji sanitarnych
a. Wymiana orurowania CO – wskazane piony.
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b. Montaż nowych hydrantów wewnętrznych
c. Wymiana źródła ciepła
4) Roboty instalacji elektrycznych:
a. Wymiana instalacji elektrycznej
b. Wymiana instalacji odgromowej
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przekazaną
przez Zamawiającego dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi
i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp, przepisami prawa techniczno budowlanego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego tj. posiadać odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą
techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane
i dopuszczone do stosowania.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 dni
od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót
budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia
i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac.
Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy
gwarantujące ich wykonanie w terminach określonych umową.
6. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość
materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie budowy zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i dokumentacją oraz prowadzenie dokumentacji budowy przez kierownika budowy;
w tym zakresie:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac,
a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac;
2) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie
lub zaniechanie;
3) Wykonawca umieści oraz rzetelnie i czytelnie wypełni tablicę informacyjną budowy, zapewni stałą dostępność
do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznaczy teren prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
przeprowadzi wszelkie instruktarze pracowników, oraz inne zobowiązania, jakie nakładają na kierownika
budowy przepisy obowiązujące;
4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów pochodzących
z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania;
5) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany
usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.,
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
6) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty;
7) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz
z dokumentacją odbioru;
8) Wykonawca tak zorganizuje proces budowy, by zapewnić ciągłość komunikacyjną dla funkcjonowania Szkoły
Podstawowej w Dębie;
9) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie robót cały
czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przedmiotu zamówienia;
10) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć
koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy;
11) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wygrodzenie pasa bezpieczeństwa
oraz odpowiednie oznakowanie. Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego
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12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

IV.

odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie
szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z pierwszym uruchomieniem obiektów, w tym
wszystkich instalacji i urządzeń związanych z przekazaniem i oddaniem ich Zamawiającemu do użytkowania;
Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie
obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, bieżące utrzymanie dróg
wewnętrznych dla potrzeb terenu budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie;
Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz
wszelkie materiały do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem
jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie
z polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w formie pisemnej, w terminie, co
najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem, pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót na koszt
Wykonawcy;
Wykonawca, przekaże Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne i certyfikaty na
materiały wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem;
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma, itp., oraz za uzyskanie u odpowiednich władz,
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu i będzie zobligowany
w przypadku zaistnienia awarii do sporządzenia protokołu odbioru z gestorami sieci i przekazania
Zamawiającemu;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń budowlanych, obiektów
budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek
maszyn lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez poszkodowanych;
po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania
bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego;
zakończenie wykonania robót i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie
Zamawiającemu, załączając wszelkie dokumenty, protokoły odbioru, gwarancje instrukcję użytkowania
a także wszystkie dokumenty związane z art. 56 Prawa budowlanego wymagane do złożenia wniosku
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opocznie
W zakres prac winny wchodzić wszystkie prace, czynności oraz roboty budowlane, które należy zrealizować
by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany
należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuka budowlaną;

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ
WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU 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 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące
rodzaje czynności:
− roboty murarskie,
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2. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy czynności wymienione powyżej będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy.
3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni
kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczególności:
a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę;
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
c) 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 oraz zakres obowiązków
pracownika.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego Wykonawcę
z osobami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu
przeprowadzenia kontroli.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie
dokumentów, o których mowa w ust. 3, za każde zdarzenie.
6. Szczegóły zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

V.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej..

VI.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Zamawiający informuje, że projektowane postanowienia umowy, projektowane zmiany do umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zawiera projekt umowy - załącznik nr 4 do SWZ stanowiący integralną części SWZ.

VII.
1.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Treść

SWZ

wraz

z załącznikami

zamieszczona

jest

na

https://bip.poswietne.pl/strona-3334-

zamowienia_publiczne.html .
2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
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3.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.

4.

Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem,
Zamawiający będzie zamieszczał na https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html ,
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę
treści SWZ Zamawiający udostępnia na https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html

6.

W przypadku gdy wnioski o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłyną w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy
pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśniań SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert. [art. 284 ust 4 ustawy pzp]

7.

Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy pzp, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. [art. 284 ust 5 ustawy pzp].

8.

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

IX.

Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) termin zakończenia wykonania robót budowlanych: 154 dni od daty podpisania umowy;

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą instalacji
elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) nie
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można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 3.000 000,00 zł – zgodnie z zał. nr 8 do
SWZ.
Warunek ten ma być spełniony:
samodzielnie przez wykonawcę, lub
przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje
te roboty budowlane lub
− w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących
wspólnie.
Uwagi:
1. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie
dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i
konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez
wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez zamawiającego.
3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż
PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
−
−

2.4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do
zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj. upoważnienie do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z zał. nr 7 do SWZ
Uwagi:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem.
2. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
3. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 ze zm) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
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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.

X.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a. w art. 108 ust. 1 pzp;
b. w art. 109 ust. 1 pkt. 4
i. 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;
ii. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa powyżej.
Podmioty trzecie, podwykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa
powyżej uczestniczących w realizacji przedmiotowego zamówienia.

2.
3.

XI.
1.

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 2 i 5 jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1)
2)
3)

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
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;
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie Wykonawcy,
zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów,
wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
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XII.

WADIUM

1.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w wysokości: 49.000,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych i 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 13.04.2022 r.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:
a. w pieniądzu,
b. w gwarancjach bankowych ,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr : 86 8985 0004 0030 0306 6976
0007 z adnotacją: „Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie”
5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja
lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a. nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b. kwotę wadium,
c. termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
10. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.
12. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

XIII.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest oznaczone znakiem:
UG.RZI.271.1.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
3. Informacje ogólne
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3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się
drogą elektroniczną przy użyciu następujących narzędzi:
3.1.1. miniPortalu. który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.1.2. ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Gmina Poświętne
Identyfikator adresata: /GminaPoswietne_1/skrytka
3.1.3. adresu e-mail : marta.koska@poswietne.pl
3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"Formularz złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku " wynosi 150 MB.
3.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.
3.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 10 do niniejszej SWZ.
Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
4.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem " Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku " jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi 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 poz. 2452) oraz
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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 poz. 2415).
4.3. 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, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 61 ust 1
ustawy pzp]
4.4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej
treść jest udokumentowana. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania
z ePUAP oraz miniPortalu.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.)”.
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:
7.1. .zip
7.2. .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.
11. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
12. 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.
13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
14. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
15. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.
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16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
18. 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
19. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
20. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji jeżeli są prowadzone oraz w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
21. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na https://bip.poswietne.pl/strona-3334zamowienia_publiczne.html 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.
22. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na
https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html.
23. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na https://bip.poswietne.pl/strona-3334zamowienia_publiczne.html.
XIV.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY
SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, że nie występują sytuacje określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

XV.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Marta Kośka, marta.koska@poswietne.pl, numer telefonu: 44 756 40 34 wew. 31;
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

14

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1
Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii
Nr postępowania: UG.RZI.271.1.2022

3. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, należy przekazywać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”.
4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej
osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami: marta.koska@poswietne.pl

XVI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ
1. Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe 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 i podmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu - przez https://miniportal.uzp.gov.pl/
2.

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.

3.

Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,;
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4.

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”.

5.

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

6.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. ), w celu
utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
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7.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem "Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu

8.

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

9.

Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie
z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. w przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie
na język polski.
11. 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.

XVII.
1.
2.

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, że:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez
wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich
podmiotów – załącznik nr 2 do SWZ
5.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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XVIII.

OŚWIADCZENIA, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego - Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione 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. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające
pełnomocnictwo) lub notariusz – jeżeli dotyczy;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art.
118 ustawy. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się
w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało
wystawione 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 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność
z oryginałem należy dołączyć do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy
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muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy wraz
z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
9. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się na wniosek.

XIX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin
związania ofertą upływa w dniu 13.04.2022 r.
3. 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.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XX.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu nie
później niż do dnia 15.03.2022 r., do godziny 12:00.

2.

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na ePUAP tj. datę i godzinę złożenia
oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego w postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SWZ.

3.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej, oferta zostanie odrzucona.

XXI.

TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2022 r., o godzinie 13:00 na komputerze Zamawiającego, poprzez użycie
mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu
i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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2. Najpóźniej

przed

otwarciem

ofert,

Zamawiający

udostępni
na
stronie
internetowej
https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w postaci kwoty brutto.

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 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.

XXII.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty
- odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub
innym - nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

XXIII.

WYJASNIENIA, ZASADY POPRAWIANIA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego działu i art. 223 ustawy Pzp, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, przez które należy rozumieć w szczególności – bezsporne, niebudzące wątpliwości
omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczną mylną pisownię wyrazu; ewidentny błąd gramatyczny; niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego części; ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, błąd powstały w wyniku
przestawienia liczb w zapisie jednostkowych cyfr;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - przez
które należy rozumieć w szczególności omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np.: błędne
obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie podanych
wartości, błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia.
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi
w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XXIV.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.

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, aktualnych na dzień
złożenia:
1) oświadczenie 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 2019
r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
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;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy;
4) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a. Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale 6 SWZ
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
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miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (według załącznika nr 8 SWZ).
2.

Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani 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. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, 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.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, dokumenty w zakresie
ust. 1 pkt 1 - 3 składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub zamierza powierzyć realizację
zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby, Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do złożenia na wezwanie oświadczenia o aktualności informacji, o których mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1
pkt 4 Ustawy Pzp.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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 dane umożliwiające dostęp do tych
środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1.

7.

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

8.

W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 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.

XXV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i słownie w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
SWZ, koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia;
3. Wykonawca załącza do oferty uproszczony kosztorys ofertowy. Wykonawca podaje w kosztorysie rodzaj i ilość
robót, ceny netto kosztorysowych pozycji (bez podatku VAT), łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty objęte przedmiarem robót. Kosztorys
uproszczony jest niezbędny Zamawiającemu do rozliczenia dofinansowania.
4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty,
a w szczególności podatek VAT.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN, zgodnie z przyjętymi
normami, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się końcówki, 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XXVI.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w niniejszym dziale,
a wskazanymi przez Wykonawcę w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Opis kryteriów/znaczenie:

Waga w [%]/ udział w ocenie [pkt.]
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1

CENA OFERTY (CO)

2

DŁUGOŚĆ GWARANCJI (G)

60% waga udział w ocenie 60 pkt
40% waga udział w ocenie 40 pkt

3. Opis kryteriów/znaczenie:
1)

CENA OFERTY (CO) - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego
przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ, na którą składają się
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XXV SWZ.
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg
następującej zasady:
CON
CO = ------------------------------- x 60 pkt
COB
gdzie:
CON –cena brutto oferty najkorzystniejszej
COB – cena brutto oferty badanej
CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

2)

DŁUGOŚĆ GWARANCJI (G) - Okres gwarancji (G) będzie punktowany zgodnie z poniższym zestawieniem:
54≥ 60 m-ce okresu gwarancji jakości – 40 pkt.
48 ≤ 53 m-ce okresu gwarancji jakości – 30 pkt.
42 ≤ 47 m-cy okresu gwarancji jakości – 20 pkt.
37 ≤ 41 m-cy okresu gwarancji jakości – 10 pkt.
≤ 36 m-cy okresu gwarancji jakości – 0 pkt.

a) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy - oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona;
b) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy- oferta Wykonawcy
uzyska 40 pkt, natomiast umowa zostanie uzupełniona o długość okresu gwarancji
wskazany w formularzu ofertowym
4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego,
oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 223 ust. 1 zd. 2 Ustawy, niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy
Wykonawca nie wpisze, wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie
kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SWZ.
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
B = CO + G
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gdzie:
B - suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach
CO - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY
G- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - DŁUGOŚĆ GWARANCJI

XXVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”) na pokrycie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie wniesione przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy
na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
3. Dopuszczalne formy Zabezpieczenia, zasady jego wniesienia, zmiany, zwrotu określają przepisy Ustawy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy konto bankowe:
PBS Tomaszów Maz. o/Poświętne Nr rachunku: 86 8985 0004 0030 0306 6976 0007 . z dopiskiem:
„Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie”
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeżeli dotyczy) Wykonawca może w uzgodnieniu
z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia- jeżeli Zamawiający żądał wniesienia
wadium.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
7. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 %
zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXVIII.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej Wykonawca
niezwłocznie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia
i przystępuje do podpisania umowy, bez zbędnej zwłoki.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty a w przypadku konsorcjum/ spółki cywilnej kopię umowy regulującej reprezentację.
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XXIX.

UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa. Wraz
ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia. Oświadczenie
o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści Formularza
ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, w szczególności
w niżej opisanych przypadkach :
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
2) zmian w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego;
3) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
4) zmian dokonanych podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę;
5) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis
przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy
realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy;
6) zmiany zakresu robót, wykonanie robót zamiennych, ograniczenie zakresu robót w takim przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru
i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót;
7) wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wady obiektu
budowlanego;
8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej
lub zmiany zakresu robót;
9) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
10) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
11) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia;
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12) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną,
potwierdzone przez obie strony protokołem konieczności:
a) temperatura gruntu niższa niż +5° C,
b) ciągłe opady śniegu,
c) utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe,
d) śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe,
e) opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe;
13) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
a) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego,
b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości,
c) konieczność uzgodnień z gestorami sieci,
d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo
środowisku na znacznych obszarach,
h) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po
zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.
Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który
nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub
Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej.
i) w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, dopuszcza się
możliwość zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842)
4. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany
wykraczające poza zakres prac tj. prace dodatkowe wymagają zawarcia odrębnej umowy.
5. Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu robót do umowy może prowadzić do istotnych lub nieistotnych
odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego co związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian do
dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji umowy.
6. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zgodnie z trybem
określonym w ust. 9. Konieczność zmian wnioskowanych przez Wykonawcę, każdorazowo potwierdza
inspektor nadzoru.
7. Zmiana postanowień umowy możliwa jest także w przypadku:
1) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy;
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2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy uzasadniających ryzyko,
że wykonane przez niego roboty mogą nie zostać należycie wykonane, zgodnie z dokumentacją projektową.
8. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym Wykonawcą jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym
Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia
przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności;
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia powyższych okoliczności;
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

XXX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX
ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3.

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

XXXI. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261
Ustawy Pzp.
XXXII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne
tel.+48(44)756-40-34, e-mail: poswietne@poswietne.pl
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2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3.

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

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września
2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 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.

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

6.

Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
• w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9.

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
• na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego
do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
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15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 Rozporządzenia.

XXXIII.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ;
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SWZ;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3 do SWZ;
Projekt umowy - zał. nr 4 do SWZ;
Instrukcja używania miniPortalu – zał. nr 5
Oświadczenie – grupa kapitałowa - zał. nr 6
Wykaz osób – zał. nr 7
Wykaz robót - zał. nr 8
Zobowiązanie podmiotu – zał. nr 9
Identyfikator postępowania – zał. nr 10
Dokumentacja projektowa
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