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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA MIASTO SZCZECIN  

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 
w imieniu i na rzecz której działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie art.           

37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp” lub „pzp”: 
 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - 

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 

UL. ŚLĄSKA  54, 70-430 SZCZECIN 

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 

PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA ROBOTY BUDOWLANE  

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGÓW UNIJNYCH, O JAKICH 

STANOWI ART. 3 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH DLA ZADANIA PN: 

 

 

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NIEMIESZKALNEGO PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 2 

W SZCZECINIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) 
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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Zamawiający:  

1) Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

w imieniu i na rzecz której działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie                

art. 37 ust. 2 pzp Gmina Miasto Szczecin - Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,  

ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin,  

2) numer telefonu (sekretariat): 91 434 16 16 

3) adres e-mail: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl 

4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://zespolzlobkow.szczecin.pl/bip/zamowienia-publiczne 

5) adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:   /zlobkiszczecin/SkrytkaESP 

6) identyfikator postępowania na miniPortalu: 22e676f4-d9ca-477e-8f09-16ac27bbce71 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o 

których mowa w art. 3 pzp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający, po 

przeprowadzeniu analizy przedmiotu zamówienia pod kątem technologii oraz wzajemnego 

oddziaływania poszczególnych robót budowlanych uznał, że nie ma możliwości podziału 

zamówienia na części – zarówno na zasadzie ilościowej, jak i jakościowej. Wszystkie roboty 

budowlane wzajemnie na siebie oddziałują, wpływając na trwałość elementó w 

konstrukcyjnych oraz wrażliwość obiektu na działanie czynników zewnętrznych. Podział 

zamówienia na części ograniczy lub uniemożliwi Zamawiającemu egzekwowanie od 

wykonawców zobowiązań umownych w okresie udzielonej na przedmiot umowy gwarancji i 

rękojmi ze względu na brak możliwości ustalenia faktycznej przyczyny wystąpienia wad bądź 

usterek. Wpłynie to również na zwiększenie kosztów Zamawiającego, który w przypadku 

nierozstrzygnięcia sporów będzie musiał ponieść koszty przywrócenia obiektu do eksploatacji  

oraz ewentualne koszty postępowań sądowych. W ocenie Zamawiającego podział zadania 

na części może powodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez 

wydatkowanie środków w sposób niegwarantujący uzyskania najlepszych efektów w 

stosunku do poniesionych nakładów. W przypadku tego zamówienia, optymalnym 

rozwiązaniem, służącym osiągnięciu zamierzonych celów, jest udzielenie jednego 

zamówienia, obejmującego cały zakres robót budowlanych. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

mailto:biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl
https://zespolzlobkow.szczecin.pl/bip/zamowienia-publiczne
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9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa           

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50% wartości zamówienia 

podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa 

podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje. 

 

 

ROZDZIAŁ II: ZASADY KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.  

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

 

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami: 

1) komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy składania ofert), 

w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e - mail do komunikacji Zamawiającego z 

wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa 

powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie, 

elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub na 

elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) nie będzie brana pod uwagę; 

2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego „formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

dostępnego również przez MiniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/); 

3) szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały opisane poniżej,                                

w pkt 2 niniejszego rozdziału. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej: 

1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym; 

2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 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 i wymagane zapisami SWZ 

składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym; 

3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody 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 oraz 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; 

4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 

5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP); 

6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;  

7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Zamawiającego ePUAP; 

8) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub 

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego 

wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 

9) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który 

został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez 

wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania 

zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

10) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale V 

pkt 6 SWZ; 

11) ofertę należy sporządzić w języku polskim; 

12) 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 mini portalu; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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13) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się 

posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego 

postępowania; 

14) osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Jakub 

Gołębiowski; 

15) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych  przez 

wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli są wymagane; 

16) w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 

wszytym podpisem (typ wewnętrzny):  

a)   dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

b) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 

należy użyć formatu XAdES. 

17) dopuszczalne formaty przesyłanych danych w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, 

.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, 

.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg 

18) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez 

wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ III: WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V pkt 2 SWZ, 

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. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

wykonają poszczególni wykonawcy. 

6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:  
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1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV: JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, 

w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty 

4. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w 

jego toku protokół postępowania. 

5. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w 

ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia             

2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikac ji 

elektronicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale II SWZ. 

7. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), 

zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o 

których mowa w ustawie pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.  

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 
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związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Zespół Żłobków 

Miejskich, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 608 059 292 e-mail: iod@it-

servis.com.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,  

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp 

oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;   

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji,  

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający 

może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego  postępowania o 

udzielenie zamówienia;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 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 RODO; 

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

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

mailto:iod@it-servis.com.pl
mailto:iod@it-servis.com.pl
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9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:  

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

 

 

ROZDZIAŁ V: PODSTAWY WYKLUCZENIA.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 108 ust. 1 pzp, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

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

 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

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

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 



 
Nr referencyjny: ZŻM/6/2021 

 

 
9 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w lit a), 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie, 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) pzp, tj. wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

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. 
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2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

 

1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

minimum dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 1.500.000 zł brutto każda  

 

Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego 

(tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr 

objętości) w tym: roboty branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, bez 

określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. 

 

Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 

 

Uwaga: 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 takim przypadku wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 ppkt 5 lit a 

niniejszego rozdziału. 

 

2) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie (skierowanej przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:  

 

a) Kierownik budowy: 

-  posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcy jno-

budowlanej bez ograniczeń;  

- posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 

kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy co najmniej dwóch 

robotach budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda, 

polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu 

kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można  

przypisać parametr objętości), w tym: roboty branży budowlanej, branży sanitarnej 

oraz branży elektrycznej, bez określania wartości robót poszczególnych branż w 

wartości całkowitej roboty budowlanej (Zamawiający uwzględni tylko zadania 

zakończone), 
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b) Kierownik robót branży sanitarnej: 

- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 

c) Kierownik robót branży elektrycznej: 

-  posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z 

uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego 

uprawnienia. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 

 

 Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 

 wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą 

biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni 

wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w 

zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących 

przy realizacji zamówienia, 

  ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, 

„kierowniku budowy”, „kierowniku robót”, „inspektorze nadzoru inwestorskiego”, 

należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo 

budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej, 

 roboty budowlane określone w pkt 2 ppkt 1 muszą być wykonane w ramach 

oddzielnych zadań (umów), 

 jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie w trybie 

zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, 

jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom 

określonym w pkt 2 ppkt 1, 

 jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 6 ppkt 

1 niniejszego Rozdziału (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót budowlanych, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, 

 Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 



 
Nr referencyjny: ZŻM/6/2021 

 

 
12 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 

2020 r., poz. 1333 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 z późn. zm.) - które pozwalać będą na 

pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.  

 w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP 

dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP 

nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed 

dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę 

wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w 

obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie 

ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, 

ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu: 

1) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ oraz, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, określone w pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ, wykonawca dołącza do 

oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

pzp,  tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ppkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

3) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 1, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Poleganie na zdolnościach i sytuacji podmiotów  udostępniających zasoby: 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych; 

2) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane; 
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3) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

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

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy; 

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu; 

4) UWAGA: wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

5. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę: 

1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w 

załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów; 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w ppkt 2); 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa osobno każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną;  

5) podmiotowe środki dowodowe:  

a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (w 
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przypadku, o którym mowa w  rozdziale III pkt 4 i 5 SWZ) – według wzoru 

oświadczenia składanego na formularzu oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się 

wykonawców o udzielenie zamówienia; 

b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ)  

Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby; 

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 5 do SWZ); 

Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby; 

6) przedmiotowe środki dowodowe:  

opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w 

przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 i 6 SWZ) oraz dokumenty na 

potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do 

wykazania równoważności); 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty. 

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć 

na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 pzp na potwierdzenie, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ:  

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

7. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać 
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błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 maja 2021 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.  

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

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

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, następuje wraz z 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

ROZDZIAŁ VII: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia  31 lipca 2021 r. Szczegółowe postanowienia 

dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały uregulowane w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy oraz z tytułu gwarancji przez minimum 60 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego.  

3. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.  Wykonawca może 

zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. 
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ROZDZIAŁ VIII: WADIUM 

 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100). 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 

3. Wadium według wyboru wykonawcy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. 

Oddział 1 w Szczecinie  nr 59 1020 4795 0000 9102 0400 6748, w tytule przelewu 

należy wskazać numer sprawy i nazwę postępowania. Wadium musi wpłynąć na 

wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 

ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego); 

2) gwarancjach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

4) 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. 

4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie, 

3) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium, 

4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,  

5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania, 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

pzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią          

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje  

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.                                 

W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. gwarancję 
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bankową lub ubezpieczeniową) jako załącznik do oferty, w wydzielonym pliku (np. w formacie 

.pdf).   

6. Oferta wykonawcy, który: nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 

zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp - zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp. 

 

ROZDZIAŁ IX: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

 

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

zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w rozdziale II SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

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

terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 2, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

 

ROZDZIAŁ X: SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są  

konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. Ponadto w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty przewidziane w § 6 

projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.  
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3. Zaoferowaną cenę brutto należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Tak wskazana cena będzie stanowić podstawę do obliczenia punktacji ofert w 

kryterium „cena”. 

4. Wszystkie rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym za realizację przedmiotu 

zamówienia będą dokonywane w PLN.  

5. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez wykonawcę 

wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wobec powyższego mogą 

występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych 

przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w 

przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy przy wycenie prac. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

7. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

VAT. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego, odpowiednio 

modyfikując treść Formularza Ofertowego poprzez wprowadzenie w Informacjach 

dodatkowych odpowiednich postanowień tj. w ofercie, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

 

ROZDZIAŁ XI: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godziny 11:30.  

2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Zamawiającego ePUAP. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:00. 
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4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce „deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 

 

  

ROZDZIAŁ XII: KRYTERIA OCEN OFERT. 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny  

ofert:  

 

1) cena –  waga kryterium 60 %    

 

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanej przez wykonawcę ceny: 

 

                     najniższa cena ofertowa     

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

    cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

 

2) okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20 %  

 

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę okresu 

gwarancji i rękojmi w następujący sposób: 

 

a) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w minimalnym wymaganym 

wymiarze tj. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – 

otrzyma 0 pkt; 

b) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 42 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót – otrzyma 5 pkt; 

c) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 48 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót – otrzyma 10 pkt; 
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d) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 54 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót – otrzyma 15 pkt; 

e) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 60 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót – otrzyma 20 pkt; 

 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 pkt. 

 

3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 

waga kryterium 20 % 

 

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaoferowanej przez wyko nawcę 

kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do 

SWZ, w następujący sposób: 

 

a) jeżeli wykonawca zaoferuje karę umowną w minimalnej wymaganej wysokości tj. 

1.500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – otrzyma 0 pkt; 

b) jeżeli wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy – otrzyma 5 pkt; 

c) jeżeli wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy – otrzyma 10 pkt; 

d) jeżeli wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy – otrzyma 15 pkt; 

e) jeżeli wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 3.500,00 zł za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy – otrzyma 20 pkt; 

 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 pkt. 

 

2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.  

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

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

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

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

ofertą, o którym mowa w pkt. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

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

związania ofertą. 

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

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

wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 

przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
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wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a także inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. W przypadku innych omyłek polegające na niezgodności oferty z 

dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający 

wyznaczy 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. 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1) Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

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

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

złożono tylko jedną ofertą, 

3) wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-

informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4) wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, 

5) przed zawarciem umowy, wykonawca którego oferta została wybrana, zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w szczególności: 

a) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o której mowa w Rozdziale III pkt 7 niniejszej SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja 

szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy 

iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów 

rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów 

pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły: 

Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV  

gdzie: 

Ck - oznacza cenę kosztorysową, 

L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, 
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n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy 

sprzętu i środków transportu technologicznego - ns, 

c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę 

robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe 

maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs, 

n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg 

wzoru: 

n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 

Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 

Kp - oznacza koszty pośrednie, 

Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 

Z - oznacza zysk kalkulacyjny, 

Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,  

PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 

Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów 

materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania. Koszty pośrednie w kosztorysie 

oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i ustalonej podstawy 

naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza. W kalkulacji szczegółowej 

ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosztami zakupu.  

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 253 pzp. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 

11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 pzp, Zamawiający 

unieważni postępowanie. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 

pzp, tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

 

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

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na 

zasadach określonych w projekcie umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
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1) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie; 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 

c)  gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

Przedsiębiorczości; 

4) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym; 

5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy; 

6) zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach; 

7) w przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, 

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego  (beneficjenta  

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; 

8) w przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich; 

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości; 

10) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:  

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy, 

b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
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zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia, 

c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX 

ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w     

ppkt 1. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
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zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 

na stronie internetowej.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania, 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

pzp - „Środki ochrony prawnej". 

 

 

ROZDZIAŁ XV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego przy ul. Kusocińskiego 2 w Szczecinie 

na potrzeby Żłobka Publicznego. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

1) wykonanie warstwy wykończeniowych podłoży (montaż wykładziny PVC antypoślizgowej 

wraz z wywinięciem na ściany, gres), 

2) montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

3) obudowa widocznych instalacji c.o. i wod-kan płytami GKF, 

4) montaż nowych grzejników w pomieszczeniach mokrych, 

5) przygotowanie ścian pod malowanie, 

6) malowanie ścian (farbą hydrofobową, kolor jasnoszary), 

7) biały montaż i armatura, 

8) instalacje elektryczne w zakresie wykonania zabudowy osprzętu i montażu opraw 

oświetleniowych, 

9) wykonanie robót elektrycznych w zakresie instalacji oraz montażu urządzeń, 

10) wykończenie części ścian płytami niezapalnymi (szczegóły wg projektu graficznego), 

11) wykonanie szaf stanowiących stały element wnętrza z płyt niezapalnych (szczegóły wg 

projektu graficznego), 

12) prace budowlane związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej żłobka, 

13) prace wykończeniowe. 
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2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: projekt umowy (załącznik nr 4 do SWZ), 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(załącznik nr 6 do SWZ). Przedmiary robót stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny 

jednostkowej. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV): 

1) 45000000-7 Roboty budowlane 

2) 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

3) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

4) 45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

5) 45421153-1    Instalowanie zabudowanych mebli 

6) 45432120-1    Instalowanie nawierzchni podłogowych 

4. 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 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują czynności 

wskazane w paragrafie 7 ust. 1 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy. 

5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę (nazwy własne), a Zamawiający nie określił kryteriów 

równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. 

Zamawiający dołożył staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia 

wszelkich nazw własnych, jednak mogło dojść do przeoczenia w tym zakresie. 

6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych odniesień do norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt. 2 oraz ust. 3 pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ilekroć 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych występują odniesienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub 

równoważne”. 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 i 6, wykonawca  wraz z ofertą składa opis rozwiązań 

równoważnych (zgodnie z rozdziałem V pkt 5 ppkt 6 SWZ) za pomocą którego wykonawca 

wykaże, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Załączniki: 

 

Załącznik nr  1:  Formularz oferty; 

Załącznik nr  2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału; 

Załącznik nr  3:  Oświadczenie podmiotu udostępniających zasoby; 

Załącznik nr  4:  Projekt umowy; 

Załącznik nr  5:  Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby; 

Załącznik nr  6:  Dokumentacja projektowa. 

 

 

 

 


