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Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  

Gminą Miasta Radomia  

ul. Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom 

NIP 796-28-17-529, REGON 670223451  

w ramach działalności Miejskiego Zespołu Żłobków „ Radomirek” w Radomiu  

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13, 26 – 600 Radom  

REGON 380904508  

NIP: 9482615175 

 
Strona internetowa: http://www.radomirek.radom.pl/ 
 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia:  
 
 https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
ePUAP https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna  
  
Adres e-mail: radomirek.radom@wp.pl 
 
godziny urzędowania: pon. – pi. 08:00 – 13:00 
 
tel.: 48 363 – 68- 19 

fax: 48 363 – 68- 19 

 
 

1. Na tej stronie udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

2. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129), 

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „OPZ” – Opis Przedmiotu Zmówienia, 

d) „zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej 

SWZ, 

e) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ, 

f) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna
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g) „miniPortal” – ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie informatyczne do obsługi 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do elektronicznego 

składania ofert, 

h) „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w 

szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z 

zamawiającym, 

i) „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej 

usługizaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 

ze zm,) 

j) „podpis zaufany” – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 

zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, 

ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji 

elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia, 

k) „podpis osobisty” – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

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

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, 

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, 

l) „zamawiający” –   Miejski Zespół Żłobków „RADOMIREK”  

3. Zamawiający udostępnia link do postępowania oraz ID postępowania na swojej stronie 

internetowej. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy w/w 

ustawy. 

 

3. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 
WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ. 
 
3.1 Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
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lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3.2 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 

których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna 

i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

 

3.3 Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

− spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 

SWZ,  

− nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10  ustawy Pzp,  

− złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

3.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku: 

− Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 

− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie 

z pełnomocnikiem. Załącznik nr 7 załączany wraz z ofertą. 

 

3.5. Potencjał podmiotu trzeciego.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

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

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

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.  

3.6 Podwykonawstwo. 

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań przedmiotowego postępowania. 

W pozostałym zakresie, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu 

ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane 
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4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU 

 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Komunikacja między pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem:  

 

ePUAP https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna  

 

3. Zamawiający zaleca komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że 

oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 8 SWZ). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji”. 

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 dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków 

dowodowych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych 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 (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz 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).  

9. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, 

.docx, .zip. 

10. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują podmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-

https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna
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mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

12. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: ZŻŁ.III-212/1/2021 

 

5. WIZJA LOKALNA. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

 

6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

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

 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby 

zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do 

dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym 

zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się 

od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie 

zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE).  

Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. 

Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami 

organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót 

wykonywanych przez różnych wykonawców. 

2. Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma 

możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy 

(przekazany byłby równolegle wielu wykonawcom). Nie jest także możliwe 

rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy. 

3. Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców nie możliwe 

byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie 

jednoczesnego wykonywania robót przez wielu wykonawców utrudnione byłoby 

ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC. 

4. Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie 

jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych 

elementów inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez innego 

wykonawcę. 

5. Każdy z wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby 

poziom wydatków zamawiającego. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 

zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
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zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami 

technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.  

Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności 

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, 

umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 

rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 

autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie 

podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.  

7. OFERTY WARIANTOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

8. KATALOGI ELEKTRONICZNE. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

9. UMOWA RAMOWA. 

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

ustawy Pzp. 

10. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

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

308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 

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

ustawy Pzp - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.  Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie faktura VAT sporządzona każdorazowo w oparciu o protokół odbioru 

podpisany przez obie strony. 

13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, wówczas wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp). 

14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna 

z przesłanek wskazanych w art. 255 i 310 ustawy Pzp.  

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

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

Odwołanie przysługuje na: 
 

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, 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. 

 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

 
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. 
 
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. 
 
Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: 
 
1. Odwołanie wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 
w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

określony w lit. a. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 

progi unijne; 

b) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie 

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 

ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 

ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 

postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 
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Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. 

 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU 

POSTĘPOWANIA. 

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

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie 

z przepisami krajowymi. 

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

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 

oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 

przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

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

nr 10 do SWZ. 

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż 

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

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

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

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

o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO 

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 
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- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 

żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

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

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

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

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

treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - 

załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia. 

9) Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX 

ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 

oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

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

udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 

z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający 

może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 
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- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

 

Rozdział II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

 

„Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem 

i uszczelnieniem fundamentów tarasu istniejącego budynku żłobka 

zlokalizowanego na terenie działki nr 288/32 (obr. 0120, ark. 123) przy ulicy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 13 w Radomiu w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Elewacja budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu.” 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:   

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany remontu i docieplenia ścian zewnętrznych 

wraz z izolacją przeciwwodną ścian piwnic oraz izolacją przeciwwilgociową ścian 

fundamentowych a także remont istniejących schodów zewnętrznych w istniejącym budynku 

żłobka zlokalizowanym w Radomiu przy ul. PCK 13 na terenie działki 288/32. Przedmiotem 

zamówienia nie jest docieplenie istniejącego stropodachu. Prace termomodernizacyjne 

dotyczące stropodachu i instalacji odgromowej zostały wykonane we wcześniejszym etapie. 

 

Działka nr 288/32 na której zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt objęty przedmiotem opisu  

posiada orientację północny wschód – południowy zachód. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej ulicy PCK za pośrednictwem istniejącego zjazdu. Na terenie 

znajduje się budynek żłobka wraz urządzeniami towarzyszącymi, jak śmietnik, plac zabaw 

dla dzieci, działka jest częściowo utwardzona, chodniki i dojazd do budynku. Pozostałą część 

działki zajmuje zieleń niska i wysoka zorganizowana. Teren inwestycji jest generalnie płaski, 

nie występują znaczne różnice poziomów terenu. 

Teren położony jest w zasięgu istniejącej infrastruktury miejskiej: 

➢ sieć elektryczna 

➢ sieć gazowa 

➢ sieć wodociągowa  

➢ sieć kanalizacji sanitarnej 

 

Rozbiórki, demontaże. 

Nie przewiduje się rozbiórek budynków i innych elementów konstrukcyjnych, a jedynie 

demontaż istniejących elementów budowlanych związanych z planowanymi pracami. 

Demontaż schodów zewnętrznych, istniejących dwóch studni doświetlających 

pomieszczenia w piwnicy i istniejącej opaski wokół budynku. Elementy podlegające 
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demontażowi nie kwalifikują się do dalszej eksploatacji, są w złym stanie technicznym, 

mogącym zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników. 

 

Powierzchnie i kubatura pomieszczenia objętego opracowaniem: 

➢ powierzchnia zabudowy 593,70m2 

➢ powierzchnia całkowita 1188,60m2 

➢ kubatura 4700,00m3 

➢ wysokość budynku 8,50m 

 

Krótki opis przedmiotowego obiektu i projektowanych robót, ocena stanu 

technicznego budynku: 

Budynek o funkcji żłobka, zbudowany w konstrukcji tradycyjnej murowej, ściany z bloczków 

betonowych - kondygnacja piwnic, oraz z gazobetonu – kondygnacje nadziemne. Ściany 

zewnętrzne budynku mają grubość 40cm w poziomie piwnic, 40cm w poziomie parteru. 

Ściany zewnętrzne są z zewnątrz otynkowane, za wyjątkiem ścian piwnicznych. Budynek 

jest pokryty stropodachem wentylowanym, docieplonym od zewnątrz, styropapą. 

Okna pcv, wymienione, rury i rynny spustowe z pcv, parapety z blachy powlekanej. Główne 

schody zewnętrzne z kostki betonowej, schody wschodnie i południowe wylewane z betonu, 

obłożone lastrykiem. Przegrody zewnętrzne budynku, zgodnie z obliczeniami współczynnika 

przenikania ciepła (załączonymi w projekcie), nie spełniają wymogów ochrony cieplnej i 

wymagają docieplenia warstwą termoizolacyjną – zgodnie z przepisami technicznymi. 

Elewacje budynku w stanie dobrym, w części cokołowej widoczne ubytki tynku na długości 

całego budynku. Zauważono także ubytki betonu i odsłonięcia prętów zbrojeniowych w 

konstrukcji ściany i podciągu od strony zachodniej. Schody prowadzące do wejścia w ścianie 

szczytowej oraz od strony południowej w stanie złym – nie nadają się do użytkowania, 

stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników, dzieci. Stolarka okien piwnicznych w 

stanie złym, podobnie jak studni doświetlających zagłębionych poniżej poziomu terenu. Na 

elewacjach znajduje się skrzynka gazowa, teleinformatyczna, elektroenergetyczna, jednostki 

zewnętrze klimatyzatorów, elementy alarmu oraz systemu monitoringu oraz drabina 

prowadząca na dach budynku. Fundamenty i ściany fundamentowe nie wykazują objawów 

nadmiernych osiadań czy spękań. Podłoże gruntowe jest w stanie bezpiecznie przenieść 

obciążenia od istniejącego budynku. Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne są w stanie 

technicznym dobrym. Inne elementy budynku (pokrycie dachu, orynnowanie, stolarka, 

posadzki i inne) są w stanie technicznym dobrym. Podczas robót budowlanych w sytuacjach 

wątpliwych należy sprawdzić zakryte obecnie elementy budowlane i w przypadku wątpliwości 

powiadomić projektanta. 

Projekt obejmuje następujący zakres robot budowlanych: 

➢ demontaż schodów zewnętrznych będących w złym stanie technicznym, odsłonięcie 

ścian piwnicy i 

➢ ścian fundamentowych, demontaż dwóch studni doświetlających 

➢ hydroizoalcja ścian fundamentowych (izolacja przeciwwodna ścian piwnic, oraz 

przeciwwilgociowa ścian 

➢ pozostałych) 

➢ wymurowanie dwóch studni doświetlających okna piwniczne, przebudowa 

istniejących krat 
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➢ zabezpieczających studnie 

➢ wykonanie opaski budynku z kostki betonowej 

➢ montaż parapetów (w przestrzeni parteru) i obróbek blacharskich  

➢ wymiana przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 

➢ wymiana drzwi w elewacjach bocznych wraz z naświetlem oraz okien piwnicznych 

➢ zmycie elewacji, opukanie tynku i skucie luźnych tynków, a następnie uzupełnienie 

skutych tynków 

➢ i wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

ETICS 

➢ wykonanie zmywalnej powłoki antygraffiti w poziomie parteru 

➢ wykonanie schodów zewnętrznych w elewacji południowej i zachodniej oraz montaż 

pochwytów  

➢ wymiana systemu odwodnienia dachu w zakresie rur spustowych i włączenia do 

istniejących przyłączy 

➢ ogólne uporządkowanie terenu 

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 

Ściany fundamentowe, ściany piwnic.  

➢ Fundamenty w postaci ław fundamentowych. Istniejące ściany pozostają bez zmian.  

➢ Istniejące ściany piwnic należy zabezpieczyć przeciwwodnie. Przewiduje się 

wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych od strony zewnętrznej. Ściany należy 

osuszyć, wykonać fasety przy ławach fundamentowych oraz otynkować tynkiem cem. 

– rapowka, w celu ich wyrównania i wzmocnienia. Następnie założyć izolację w 

postaci papy termozgrzewalnej g. 4mm mocowanej systemowo. Stosować się ściśle 

do wskazań producenta systemu. Ściany należy docieplić polistyrenem 

ekstrudowanym XPS 150 λd=0,035 [W/mK] gr. 8cm. Na przejściu rur przez ścianę 

należy zastosować izolacyjny szlam uszczelniający, systemowy.  

➢ Po wykonaniu ocieplenia odtworzyć podbudowę pod warstwy nawierzchni 

stabilizowaną warstwami. Podwarstwą podbudowy wykonać warstwę wyrównawczą 

z podsypki piaskowo-żwirowej, zagęszczonej wibratorami powierzchniowymi, 

warstwami max. grubości około 20cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS≥ 

0,95. Grubość warstwy wyrównawczej wstępnie przyjmuje się wielkości 20cm. 

Ostatecznie ustalenie grubości warstwy wyrównawczej podejmie inspektor nadzoru 

w trakcie robot rozbiórkowych istniejącej nawierzchni.  

➢ Ściany fundamentowe (nie ściany piwnic) należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

Ścianę po odsłonięciu należy oczyścić, wyrównać, zagruntować i wykonać izolację 

powłokową, dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową, dwuskładnikową, posiadająca 

wypełnienie polistyrenowe, wysokoelastyczną, nie zawierająca rozpuszczalników 

(niszczących styropian) gr. 3mm (po wyschnięciu). Ściany należy docieplić 

polistyrenem ekstrudowanym XPS 150 λd=0,035 [W/mK] gr. 8cm.  

➢ Po wykonaniu ocieplenia – wykonać podbudowę stabilizowaną warstwami pod 

warstwy opaski. Pod warstwą podbudowy wykonać warstwę wyrównawczą z 

podsypki piaskowo-żwirowej, zagęszczonej wibratorami powierzchniowymi, 

warstwami max. grubości 20cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS≥ 0,95. 

Grubość warstwy wyrównawczej wstępnie przyjmuje się wielkości 20cm. Ostatecznie 

ustalenie grubości warstwy wyrównawczej podejmie inspektor nadzoru w trakcie 

robot rozbiórkowych istniejącej nawierzchni. 
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➢ Wykonać podsypkę cementowo-piaskową (1:4) grubości 3cm po zagęszczeniu pod 

kostkę betonową. Podsypkę wykonać z piasku o frakcji do 2mm, bądź też grysu albo 

żwirku o uziarnieniu 1 ÷ 4 mm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 

lekkim wibratorem i wyprofilowana. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania 

robot nie powinna spadać w ciągu doby poniżej 0°C. Warstwa ścieralna z kostki 

betonowej, wibroprasowanej, grubości 6cm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 

od projektowanego poziomu nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Istotne jest kontrolowanie spadku układanej 

powierzchni (od budynku) oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiędzy kostkami z 

dopasowaniem do pozostałej części nawierzchni. Spoiny powinny mieć szerokość 2 

do 3 mm i być dokładnie wypełnione spoinowym piaskiem płukanym o frakcji 0,6 ÷ 

1,3 mm. W czasie spoinowania powierzchnia bruku i piasek spoinowy muszą być 

suche. Po zakończeniu układania kostki spoiny wypełnić suchym piaskiem, następnie 

należy oczyścić całą powierzchnię i przystąpić do zagęszczania (ubijania).  

 

Ściany. Wykonanie docieplenia ścian w systemie ETICS.  

➢ Projektuje się docieplenie istniejących ścian zewnętrznych złożonym systemem 

izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS (zwanym do 

niedawna bezspoinowym systemem ocieplenia, w skrócie BSO). Szczegółowe 

rozwiązania technologiczne, wykonawcze oraz zakres robot powinien przedstawić 

Inwestorowi dostawca systemu, zaś całkowity koszt wykonania robot – Wykonawca. 

System (nie wolno stosować składanek z rożnych systemów) ocieplenia ścian polega 

na przymocowaniu do powierzchni zewnętrznej ścian ciągłej warstwy płyt 

styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienką warstwą zaprawy, zbrojonej siatką 

z włókna szklanego. Płyty styropianowe są przyklejane do ścian klejem mineralnym 

oraz mocowane dodatkowo łącznikami mechanicznymi, tworzywowymi (kołkami 

rozporowymi) o kształcie grzybka. Na powierzchni styropianu wykonuje się warstwę 

ochronną z mineralnej masy klejowo – szpachlowej, grubości około 3 ÷ 4 mm, z 

zatopioną w niej siatką z włokna szklanego, a następnie wyprawę tynkarską, 

elewacyjną. Cienkowarstwowy tynk zewnętrzny – akrylowy. Układ warstw przy 

ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą ETICS wg przyjętego systemu. 

Należy stosować system docieplenia sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający 

ognia (NRO) oraz odpowiadający odpowiednim wymaganiom higienicznym. 

Docieplenie ścian należy wykonać ściśle według Instrukcji ITB nr 447/2009, pod 

nazwą „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 

Zasady projektowania i wykonania.” oraz kart technicznych wyrobów systemu 

ociepleniowego. 

➢ System ETICS jest sprawdzoną i skuteczną metodą ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. Polega na przyklejeniu do ściany układu warstw, który składa się z izolacji 

termicznej, najczęściej w postaci płyt styropianowych (EPS), wykonania warstwy 

zbrojonej oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. System ETICS pozwala 

uzyskać nie tylko komfort cieplny w budynku, ale także trwałą i estetycznie 

wykończoną elewację. Bardzo ważne jest, aby ocieplenie ścian zewnętrznych 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy.  

➢ Prace ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami systemodawcy, 

przestrzegając reżimu aplikacyjnego. Przeważnie wykonuje się je w temperaturze nie 

niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C, chyba że zalecenia systemodawcy dla 
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danego systemu ociepleniowego dopuszczają inne warunki aplikacyjne. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac w czasie opadów 

atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru 

oraz jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godz. 

➢ W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość podłoża 

ściennego (wytrzymałość powierzchniową, stopień równości i płaskość powierzchni 

oraz czystość). Powierzchnię ścian, która stanowić będzie podłoże pod warstwę 

izolacyjną, należy najpierw oczyścić z resztek zaprawy oraz luźnych kawałków tynku. 

Kurz, plamy z oleju i inne substancje antyadhezyjne należy zmyć wodą pod 

ciśnieniem, pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed 

rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Przy słabo związanych podłożach 

należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstwy konstrukcyjnej i 

ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 

➢ Płyty styropianowe nie powinny być wystawione na działanie czynników 

atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Do podłoża należy w pierwszej 

kolejności przymocować listwę startową, która pozwoli na utrzymanie poziomej linii 

elewacji. Kleje mineralne należy nanosić na płyty styropianowe tzw. metodą 

obwodowo-punktową tak, aby jej łączna powierzchnia pokrywała nie mniej niż 40% 

płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany 

w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami. Masę klejącą wyciśniętą poza obrys płyt należy usunąć. W 

przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, oczyścić z masy 

klejącej, ponownie nałożyć klej na płytę i powtórzyć czynność mocowania. W 

przypadku zastosowania klejów poliuretanowych piankę niskorozprężną należy 

nanosić na płytę styropianową zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub 

systemodawcy.  

➢ Płyty styropianowe należy przyklejać poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów 

płyty należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. 

Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (okiennych, 

drzwiowych itp.). Należy zastosować łączniki mechaniczne, co najmniej 4–5 

łączników na 1m2. Przy doborze długości łącznika należy pamiętać, że głębokość 

zakotwienia w warstwie nośnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. 

Nieprawidłowe osadzenie łączników kotwiących przez nadmierne zagłębienie 

talerzyka w styropianie prowadzi do zerwania jego struktury i osłabienia nośności 

łącznika.  

➢ Jeśli na kolejnych arkuszach płyt EPS występują uskoki powodujące nierówności, 

należy ich powierzchnię w tych miejscach przeszlifować.  

➢ Warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego należy wykonywać dopiero, gdy klej, 

którym przyklejono płyty styropianowe, zapewnia ich stabilne przymocowanie. Po tym 

czasie na płyty nakłada się zaprawę szpachlowo-klejową i rozprowadza się ją 

równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, np. (zębatą o wielkości zębów 10–12 mm), 

tworząc warstwę materiału klejącego o powierzchni nieco większej niż przycięty pas 

siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie szpachlowo-klejowej rozkłada się 

siatkę zbrojącą, którą zatapia się przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując 

na gładko. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w warstwie klejowej. 

Sąsiednie pasy siatki muszą być układane w ten sam sposób z zakładem nie 
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mniejszym niż 10cm. Zakłady siatki nie powinny pokrywać się ze spoinami między 

płytami styropianowymi. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby możliwe było 

oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Bardzo ważne jest 

zastosowanie ukośnych prostokątów siatki przy narożach okiennych i drzwiowych, 

ponieważ ich brak sprzyja pojawianiu się rys na przedłużeniu przekątnych tych 

otworów. W przypadku, gdy nie są stosowane kątowniki narożne, to na narożach 

zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron co najmniej 10 cm. Ze względu 

na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych 

ścian, zaleca się do wysokości 2m stosowanie dwóch warstw siatki zbrojącej lub siatki 

o większej gramaturze, zwanej siatką pancerną. Można także stosować płyty, które 

mają większą wytrzymałość mechaniczną. 

➢ Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj 

nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 

miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie 

z projektem oraz instrukcją systemodawcy. Proces nakładania i wiązania tynku 

powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze podłoża od +5 

do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza znacznie 

wydłużają proces wiązania tynku. Ponadto, aby nie następowało zbyt szybkie 

wysychanie tynku uniemożliwiające wykonanie prawidłowej struktury tynku, prace 

tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie 

promieniowanie słoneczne i działanie wiatru. Po nałożeniu tynku na elewację należy 

ją chronić przed opadami atmosferycznymi do momentu wstępnego stwardnienia 

tynku. Miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami 

blacharskimi i dylatacjami należy szczelnie zabezpieczyć materiałami trwale 

elastycznymi, np. kitami, silikonami, uszczelkami rozprężnymi itp.  

➢ Do docieplenia przyjęto płyty styropianowe fasadowe EPS 70 λd=0,031 [W/mK] gr. 

12cm.  

➢ Na elewacji zaprojektowano tynki elewacyjne cienkowarstwowe, silikonowe, 

barwione w masie, w kolorach podanych na rysunkach, grubości 1,5mm. 

Zastosowane materiały powinny charakteryzować się wysoką odpornością na 

warunki atmosferyczne, dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, powinny 

zabezpieczać elewację przed porostem glonów i grzybów; 

➢ Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią systemodawcy, stosując 

wszystkie składniki przyjętego systemu. 13.3. Studnie doświetlające okna. 

Studnie doświetlające okna w piwnicy.  

Przewidziano rozbiórkę istniejących studni i wykonanie nowych murowanych, płyta denna 

betonowa B-20 gr. 24cm ze spadkiem od ściany budynku, ściany - bloczki betonowe B-20 

gr. 24cm na zaprawie cementowej M10, zwieńczone wieńcem żelbetowym 24x24 zbrojonym 

4 śr. 12, strzemiona śr. 6 co 25cm, izolacja pionowa bitumiczna w płynie obustronnie, 

odwodnienie studzienki rurki pcv gr ok. 3cm przez ścianę w warstwy chłonne gruntu. Płytę 

posadawiać na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej gr. 15cm.  

Okna i drzwi.  

➢ Okna istniejące i drzwi istniejące, podczas prac budowlanych należy istniejące okna 

poddać przeglądowi, profesjonalnie oczyścić, wymienić brakujące uszczelki i inne 
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elementy. Szczegóły do ustalenia na miejscu budowy z Inspektorem Nadzoru i 

Wykonawcą.  

➢ W witrynie elewacji zachodniej należy wymienić pękniętą szybę na szybę bezpieczną, 

należy przejrzeć inne elementy witryny i ewentualnie wymienić brakujące lub zużyte 

elementy. Przewidziano wymianę 2 okien piwnicznych na okna pcv w kolorze białym o 

wymiarach pobranych z natury przed zamówieniem stolarki, a po przygotowaniu otworu 

pod montaż. Okna powinny odpowiadać najwyższym wymaganiom w zakresie: 

izolacyjności termicznej i akustycznej, szczelności wodnej i powietrznej, wentylacji, 

odporności na obciążenia wywołane parciem wiatru, a także wykonane zgodnie z 

wymogami norm ekologicznych i zdrowotnych oraz z przepisami WT. Wartości 

współczynnika przenikania ciepła Uk drzwi nie powinien być większy niż 0,9 (W/(m2xK))  

➢ Przewidziano wymianę 2 okien piwnicznych na okna pcv w kolorze białym o wymiarach 

pobranych z natury przed zamówieniem stolarki, a po przygotowaniu otworu pod montaż. 

Okna powinny odpowiadać najwyższym wymaganiom w zakresie: izolacyjności termicznej 

i akustycznej, szczelności wodnej i powietrznej, wentylacji, odporności na obciążenia 

wywołane parciem wiatru, a także wykonane zgodnie z wymogami norm ekologicznych i 

zdrowotnych oraz z przepisami WT. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk drzwi 

nie powinien być większy niż 0,9 (W/(m2xK)).  

➢ Przewidziano wymianę 2 drzwi wejściowych w elewacji zachodniej i wschodniej. Drzwi 

stalowe, ocieplone w kolorze szarym (jak drzwi w budynku istniejącym), o profilu ciepłym 

szklenie antywłamaniowe. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk drzwi nie 

powinien być większy niż 0,9 (W/(m2xK)). 

➢ Zalecenia ogólne montażowe: Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze 

szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego 

producenta.  Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, 

jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Stolarkę należy 

zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. Okucia powinny 

być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  

Schody zewnętrzne, opaska wokół budynku, nawierzchnie, wycieraczki:  

➢ Podjazd, dojścia istniejące i schody główne układane z kostki betonowej na podbudowie 

systemowej, bez zmian. Ze względu na zły stan techniczny schodów od strony 

południowej i wschodniej, należy je wymienić na nowe schody układane z kostki.  

➢ Zaprojektowano schody zewnętrzne terenowe układane z kostki betonowej na 

podbudowie systemowej, ograniczenie palisadą betonową 12x18x60, warstwy 

nawierzchni: kolorowa kostka betonowa grubości 6cm, podsypka cementowo - piaskowa 

1:4 grubości 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 31,5mm stabilizowanym 

mechanicznie gr. 10cm, warstwa odsączająca z piasku średniego grubości 10cm.   

➢ Przy schodach od strony wschodniej zaprojektowano fragment nawierzchni do 

odtworzenia z kostki: kolorowa kostka betonowa grubości 8cm, podsypka cementowo - 

piaskowa 1:4 grubości 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 31,5mm stabilizowanym 

mechanicznie gr. 25cm, warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem o Rm=2,5 MPa grubości 10cm, warstwa odsączająca z piasku średniego 

grubości 10cm.  

➢ Wokół budynku należy po wykonaniu prac docieplenia ścian wykonać opaskę o zmiennej 

szerokości podanej na rysunkach z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce żwirowo-
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piaskowej. Opaskę od strony terenu kostkę ograniczyć obrzeżem chodnikowym 8x30cm 

w poziomie opaski - tak aby obrzeże nie utrudniało odpływu wody, wszystkie nawierzchnie 

układane z kostki należy kształtować z delikatnym spadkiem w kierunku terenów 

zielonych.  

➢ Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo ząbkowanej. Oczko nie większe niż 

11 x 33 mm. Wysokość płaskownika 25mm. Wycieraczka układana we wpuście 

wykończonym z profilem ocynkowanym. Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę 

na sposób ułożenia względem kierunków ruchu. Wymiary jak na rysunkach. 

➢ Zagłębienie pod wycieraczkę zewnętrzną odwodnione rurką wprowadzona w warstwy 

chłonne podłoża. 

UWAGA! 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby 

uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. 

3. Roboty ziemne prowadzić należy w sposób taki aby nie uszkodzić ciągów 

drenarskich. 

4. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów 

BHP. 

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2. NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: (CPV): 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45320000-6 Roboty izolacyjne ( Hydroizolacje ) 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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3SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W 

ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ. SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE 

DOKUMENTY: 

1) Dokumentacji projektowej. 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).  

3) przedmiary robót. 

 

4. WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY. 

a) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. 

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez 

wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego. 

c) Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia 

będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia. 

d) W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz 

usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca. 

 

5. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

 

1.5.1 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową, wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, 

z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.  

1.5.2 Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na 

podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie. 

1.5.3 Wykonywanie montażu i kontrolę wykonania w czasie robót prowadzić należy 

pod stałym nadzorem uprawnionego inspektora. 

1.5.4 Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 

U. Nr. 120 poz. 1126). 

1.5.5 Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie 

dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być 

pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 

1.5.6 Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 

1.5.7 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów 

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 

(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

1.5.8 Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 

1.5.9 Wykonawca zgłosi gotowość do końcowego odbioru robót po zakończeniu robót 

budowlanych i nie wcześniej niż w dniu przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej:  

− protokoły; 
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− atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia; 

− dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich 

zamontowanych urządzeń; 

− inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

1.5.10 Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały 

i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.11 Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 

unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.  

1.5.12 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy 

o roboty budowlane. 

1.5.13 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych przyłączeń 

wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów 

zużycia mediów. 

1.5.14 Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń 

i włączeń energii elektrycznej, wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu. 

1.5.15 Jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców 

dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to 

wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny 

i poniesie jego koszty. 

1.5.16 Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób 

i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w 

celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. 

1.5.17 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub 

też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego. 

1.5.18 zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

1.5.19 wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek 

w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub 

zanikających. 

1.5.20 zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5.21 zabezpieczania zgodnie z warunkami technicznymi oraz bhp wszystkich kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem terenu, tj. siecią wodociągową, kablami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

1.5.22 uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

1.5.23 przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu 

pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres 

odtworzenia). 
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1.5.24 zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli 

i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne 

(inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny 

z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi 

numerami działek. 

1.5.25 Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy 

znajdujący się w Starostwie Powiatowym w Radomiu. 

1.5.26 dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, łącznie z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

1.5.27 wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

1.5.28 Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 

w zakresie wykonanych i naniesionych elementów na zasoby geodezyjne oraz 

uzupełnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego. 

1.5.29 zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 

1.5.30 zapewnienia stałego dojazdu do posesji, podczas całego okresu robót 

Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu 

terenu budowy. 

1.5.31 Wykonawca zobowiązany jest powierzyć kierowanie robotami: kierownikowi 

budowy, posiadającemu uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności kostrukcyjno- budowlanej oraz posiadającego aktualne na dzień 

składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

 

6.  DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:  

1. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy oraz urządzenie i utrzymanie zaplecza 

wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu 

bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału 

w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie 

z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde 

wezwanie Zamawiającego. Wymagane są konsultacje i wizyty w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Radomiu lub w miejscu inwestycji w godzinach pracy 

Urzędu w ilości koniecznej do realizacji inwestycji w terminie – z częstotliwością 

nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc przy czym Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych przypadkach. 

3. Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników osób trzecich, 

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami z limitem nie mniejszym niż 

150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na jedno 

lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie 

zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu 
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poświadczającego zawarcie ubezpieczenia (polisa) wraz z dowodem uiszczenia 

składki. Ubezpieczenie powinno zachować swą ważność do końcowego odbioru 

robót. 

7. WARUNKI ROZLICZENIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, wynikającą swoim zakresem z niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (dalej STWiOR). Jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na 

poprawność oceny oferty. 

2) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest 

dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektem, 

a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do 

wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projekcie. 

3) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę 

w formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. 

Zamawiający wymaga kosztorysu ofertowego od Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na etapie przed podpisaniem 

umowy. 

4) Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

sporządzonej w oparciu o protokół odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

5) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie 

otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców 

potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią 

się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla 

podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę 

zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji 

obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 

6) Roboty zamienne. 

6.1 Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik do umowy) pozostaną 

stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 

 

6.2 Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu 

ofertowego, oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. 

a) W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi 

metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez 

Zamawiającego książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do 

kosztorysowania jak w kosztorysie ofertowym. 

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu  

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz wg wskaźnika  

z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, 
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cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na 

fakturze istnieje) + %Kz wg wskaźnika z kosztorysu ofertowego. 

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa 

Sekocenbud z okresu wykonanych robót + %Kp i %Zysku j.w., 

a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta 

z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą 

doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk). Do wyceny robót metodą 

szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie : KNR, 

KNNR i kalkulacje własne. 

b) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub 

robót nie ujętych w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika 

z dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest 

objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed 

przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą 

mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór 

Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 

 

1. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. 
 
1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

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

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

2. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych 

w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je 

traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego 

wykonawcę do ich stosowania. 

3. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – 

użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych 

w dokumentacji projektowej.  

4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym 

w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność 

potwierdzały, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach 

zbliżonych, nadający się do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie 

sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 roku[sygn. akt: 

KIO 2315/13]). 

5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - 

ruchową. 

6. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 

warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia 
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zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania). 

 

 9 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 

 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których  realizacja 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 ze zm.). 

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia:  

 

➢ wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych; 

➢ operatorzy sprzętu; 

➢ prace fizyczne instalacyjno – montażowe objęte zakresem zamówienia. 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących 

przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

realizujących przedmiot zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne 

lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia na 

podstawie umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją zamówienia są 

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

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę (zawierających 

imię i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres obowiązywania umowy o pracę, 

stanowisko pracy wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do 

pracownika). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
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w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa 

w art. 96 ust 1. ustawy Pzp.  

 

11. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
 
Zamawiający, nie wymaga w niniejszym postępowania przedmiotowych środków 

dowodowych.  

 

12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Termin realizacji zamówienia ustala się na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
  
Za datę realizacji zamówienia uważa się dzień zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia 
czynności odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych może nastąpić po 
całkowitym zakończeniu  robót budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu 
kolaudacyjnego. 
 
13. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 
 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

 
1.1 ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: 

Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. 

 

1.2 UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. 

 

1.3 SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: 

Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. 

 

1.4 ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:  

a) doświadczenie wykonawcy: 
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonuje)- w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 

przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej 

niż 350 000,00 zł  brutto (słownie złotych:  trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Uwaga: 

1) Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych 

robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). 

2) Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, stanowiące 

podstawę wykazania doświadczenia; 

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości 

zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 

waluty publikowany 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. 

 

b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:  

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, 

posiadającego aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, (Kierownik Budowy).  

** Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać ważne uprawnienia budowlane, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje 

nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 

przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również 

kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020r. poz. 220). 

- Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 
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może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 

116 ust. 2 ustawy Pzp). 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w pkt 1.4 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 

 

2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1.4 lit. A niniejszego rozdziału, jeden 

z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na 

podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

[sygn. akt: KIO 1495/14]),  

 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.4 lit. b niniejszego rozdziału, chociaż jeden z 

Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.  

 

2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 

w niniejszym rozdziale w pkt 1.4 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

2.2 Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

„stosowna sytuacja”, o której mowa w niniejszym rozdziale w pkt 1.4 wystąpi wyłącznie w 

przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego,  

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

2.3 Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty. Wzór pisemnego 

zobowiązania stanowi załącznik nr 11 do SWZ.  

2.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 

i 109 ustawy PZP oraz pkt 1.4 SWZ.  

2.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
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podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

2.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

2.7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

2.8 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. 

 

2.9 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych, § 2 ust. 7 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w Sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w zakresie 

wskazanym w SWZ.  

2.10 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

  -  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

  -  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

określoną w rozdziale 7 pkt 3 i 4  

2.11 W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 

będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.  

2.12 Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 7.4 SWZ, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

ustawy Pzp tj. wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

258 Kodeksu karnego; 

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

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

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

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

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

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa; 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

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

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

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

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

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

8.2 Zamawiający, stosownie do treści art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, 

wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) 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 - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;  

3) 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 - art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

4) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy - art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

5) 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 - art. 109 ust. 

1 pkt 7 ustawy Pzp; 

6) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych - 

art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp; 

7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 

przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 1 pkt 9 

ustawy Pzp; 

8) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 

1 pkt 10 ustawy Pzp. 

 

8.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz 109 

ust. 1 ust. 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

8.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.6 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w rozdziale II pkt 8 

ppkt. 5 SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 

wskazane w pkt. 8 ppkt 4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

  

 9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 

9.1 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), 

nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator 

środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis 

osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia 

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

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą 

certyfikatu podpisu osobistego, kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny 

równoważny podpisowi odręcznemu. Kwestie związane z kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi uregulowane zostały przede wszystkim w UsłZaufU. Z uwagi na fakt, że 

UsłZaufU uchyliła dotychczasową regulację (ustawę z 18.9.2001 r. o podpisie 

elektronicznym, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), a uprzednio wymaganą formą podpisu 

był podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w 

art. 131 UsłZaufU wskazano zaś, że dotychczasowy bezpieczny podpis elektroniczny, 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest również kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w rozumieniu UsłZaufU. Na poziomie unijnym (stosowane także 

bezpośrednio w Polsce) obowiązuje tzw. rozporządzenie eIDAS. Zgodnie z art. 3 pkt 12 rozp. 

eIDAS kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zaawansowany podpis elektroniczny 

składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego 

opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 rozp. 

eIDAS). Rozporządzenie eIDAS określa także m.in. szczególe wymagania, w tym 

techniczne, dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w 

rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II 

pkt 9 ppkt 2 SWZ. 

Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenia składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje 

podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 
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3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

b) 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; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

e) zreorganizował personel, 

f) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

4. Do oferty wykonawca załącza również: 

a) pełnomocnictwo: 

➢ gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

➢ w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do 

oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 

Wymagana forma: 
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Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

  

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy 

Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 

4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowany  podpisem 

elektrycznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

 

c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 

składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, 

oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

 

d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

➢ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których 

tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do 
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oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

➢ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

 

10. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE - PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), 

z innym wykonawcą, 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 – wg Załącznika nr 5; 

b) 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 Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;(jeżeli wykonawca wskaże 

w formularzu ofertowym  zamawiający samodzielnie pobierze  z ogólnodostępnych 

rejestrów ) 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 



 
 
  

38 

 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury.  

 

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego; 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1, 3 i pkt 5 - 10 ustawy Pzp - wg załącznika 12 do 

SWZ. 

 

2. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe 

kadry technicznej): 

 

a) wykazu 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; 

załącznik nr 3 

 

b) wykazu 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; załącznik nr 4 

 

2.1 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych. 

2.2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego. 

Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 
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2.3 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

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

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2.4 Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

2.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

2.6 Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do 

ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

2.7 Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków dowodowych nie może 

służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

2.8 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

podmiotowych środków dowodowych. 

2.9 Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

2.10 Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 

2.11 Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten 

dokument elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
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środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez 

cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez 

cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

2.12 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.13 Oświadczenia wskazane w pkt. 9 SWZ i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się 

środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 3 SWZ. 

2.14 W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w pkt. 9 SWZ lub podmiotowe środki 

dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

2.15 Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

 

2.16 Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

na informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 
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c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zmawiający nie przewiduje wadium w postępowaniu. 

 

12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

1. Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale II pkt 9 ppkt 1) SWZ. 

4. Złożenie Formularza Oferty przez Wykonawcę, który składa ofertę w formie elektronicznej, 

Zamawiający uzna za wiążące. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. 

7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być 

podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 

uprawnione. 

8. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

9. W przypadku, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierają 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, musi 

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), zgodnie z którymi przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

10. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, 

że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje 

daną informację, jako informację która nie podlega ochronie i nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy przekazać w 

wydzielonym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
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11. Plik ten należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty. 

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

 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie 

prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do 

Wykonawcy. 

2. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym 

końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza 

(ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca 

z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

− oczywiste omyłki pisarskie; 

− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert  

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Rozdział III.  

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

 

Komunikacja między pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP pod adresem:  

 

ePUAP https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna 

 

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Konrad Kwietniewski 
e mail: radomirek.radom@wp.pl 

https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna
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tel.: 48 363 – 68- 19 
fax: 48 363 – 68- 19 
 

ePUAP https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna 

 

3. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku 

niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

− Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy 

Pzp. 

− W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się 

numerem referencyjnym postępowania określonym w SWZ.  

 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2021 r. do godz. 13:00. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym 

Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz 

może zaszyfrować ofertę.  

3. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

4. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu 

opcję „Postępowania”, następnie na Liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego 

chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został szczegółowo opisany w 

„Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:  

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

 

UWAGA: Zaleca się aby nazwa pliku oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy. 

 

6. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać swój adres skrytki na ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP.  

9. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, o której mowa w pkt 5 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2021 r. o godz. 13:30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na ofert. 

2. W przypadku awarii miniPortalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie o którym mowa w pkt 1, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. O zmianie terminu otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
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4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

8. W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, 

zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających 

z wykonawcami, otwarcie ofert nie będzie publiczne. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj. do dnia 14.08.2021r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w pkt. 1., zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwróci 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 i następuje wraz z 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 

spełnienie kryteriów: 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Pc – cena brutto oferty 60% 

2. G – okres gwarancji jakości i rękojmi na 

cały zakres zamówienia 
40% 



 
 
  

45 

 

Razem 100% 

 

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 

S = Pc + G 

 

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.  

2) Oferty oceniane będą punktowo. 

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria 

ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty 

za poszczególne kryteria według następujących zasad: 

2. Kryterium - cena brutto oferty.  

Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę 

punktów za to kryterium, tj. 60 punktów. 

Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący sposób: 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  

  Cn 

PC =  ------- x 60 pkt,   1pkt = 1%  

    Cb 

 gdzie, 

PC - ilość punktów za kryterium cena,  

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

3. Kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia. 

Gwarancja zostanie udzielona na rzecz finalnego odbiorcy produktu tj. Zamawiającego 

i potwierdzona pisemnie, ze wskazaniem nazwy realizowanej inwestycji.  

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru: 

Lp. Okres gwarancji 

jakości i rękojmi  na 

cały zakres 

zamówienia 

 

Ilość punktów 
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1. nie mniej niż 60 m-cy  0 

2. 66 m-cy 10 

2. 72 m-cy 20 

3. 78 m-cy 30 

4. 84 m-cy i więcej 40 

 

1 pkt = 1% 

UWAGA! 

Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie 

czasu trwania gwarancji i rękojmi w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty 

Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji 

Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 60 m-c od dnia podpisania umowy. 

4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na Platformie 

zakupowej w zakładce „Informacje o wynikach”. 

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego 

wyboru najkorzystniejszej oferty.  
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17. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.  

 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. Zamawiający  przewiduje  możliwość zmian umowy na 

podstawie art. 455 Pzp  

 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

➢ pieniądzu; 

➢ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

➢ gwarancjach bankowych; 

➢ gwarancjach ubezpieczeniowych; 

➢ 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. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, 

iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze 

wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu wpłaca się je przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego (określony w rozdziale opisującym WADIUM) z dopiskiem 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy” Znak sprawy………. , Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać 

(oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 

➢ nazwę i adres Zamawiającego; 

➢ nazwę i adres Wykonawcy; 

➢ oznaczenie (numer referencyjny postępowania); 

➢ określenie przedmiotu zamówienia; 

➢ określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 
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➢ termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy 

oraz okres rękojmi za wady). 

8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub 

poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o 

których mowa w pkt.7.  

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze 

umowy. 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

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. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 

do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

5. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 

wraz z odsetkami. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Lp. 
Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług/robót budowlanych 

4. Załącznik Nr 4 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia 
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5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu 

7. Załącznik nr 7 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie na podstawie art. 117 ust 4 Pzp. 

8. Załącznik nr 8 Projekt umowy 

9. Załącznik nr 9 
Dokumentacja projektowa  Przedmiar robót Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

10. Załącznik nr 10  Klauzula informacyjna RODO 

11. Załącznik nr 11 
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

12. Załącznik nr 12 
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu wstępnym z art. 125 

 

 


