
 

 
 

strona 1 

Specyfikacja warunków zamówienia nr IP.IZ.271.4.2022.IBK 
„II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem” 

 
 
 
 
Nr referencyjny zamówienia nadany przez Zamawiającego  IP.IZ.271.4.2022.IBK 
 

 
 
 

Gmina Skoroszyce 
Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

 
 

 
S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 

 
warunków zamówienia  

 
(SWZ) 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.:  

 
 
 

„II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem” 
 

 
Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych i podlegającej wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad 
programu, w trybie do 12 miesięcy. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoroszyce, dnia 25 kwiecień 2022 r. 

Z up. Wójta 
Bernard Rudkowski  

 
/-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 

……………………… 
zatwierdził  
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania: 
 

1. Zamawiający. 
 Gmina Skoroszyce  
 ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

 
2. Dane adresowe  

 
nr telefonu +48 77 431 85 05 

 
adres strony internetowej www.skoroszyce.pl 

  
e-mail  ug@skoroszyce.pl 
skrzynka podawcza ePUAP /ftbde30497/ugskoroszyce  

 
Identyfikator postępowania o udzielenie 
zamówienia w miniPortalu UZP: 

 

 
 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: 

 
 strona:  https://skoroszyce.pl, zakładka BIP, zamówienia publiczne, 2022 
   https://www.skoroszyce.pl/121-zamowienia-przetargi/6493-2022.html#tresc  
    
   https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
3. Tryb udzielania zamówienia – postępowanie. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
r., poz. 1129) [zwanej dalej „Pzp”].  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa  
w art. 3 ustawy Pzp. 

 
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji:  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 
5. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz 
z wyposażeniem” zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Dokumenty te stanowią załącznik do 
umowy. 
Teren objęty zamówieniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  
0009 Skoroszyce, Dz. nr 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17. 
 

2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 
 

1) Roboty budowlane, 
2) Roboty sanitarne, 
3) Roboty elektryczne, 
4) Zagospodarowanie, terenu, 
5) Organizację i zagospodarowanie placu budowy, 
6) Odbiory z udziałem Zamawiającego, inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, 
7) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, 
8) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają 
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sporządzenia takiego planu), 
9) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy – Wykonawca nie ma obowiązku 

załączenia kosztorysów ofertowych do oferty)  
10) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego – Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni 

przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych 
postanowieniach umowy, 

11) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, 
certyfikaty, atesty) 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ( płyta CD/pendrive), 

12) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej 
(płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą  

13) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją 
Techniczna.  

 
3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

1) Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna  
2) Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna 
3) Projekt instalacji sanitarnych i specyfikacja techniczna 
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
5) Inne dokumenty zawarte w załączniku nr 1 do SWZ 
6) Przedmiar robót. 

 
4. Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych i podlegającej wymogom wynikającym z regulaminu oraz 
zasad programu, w trybie do 12 miesięcy.  
Załącznikiem do SWZ jest wstępna Promesa dotycząca dofinasowania inwestycji. 
 

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 
Główny przedmiot zamówienia:  
45000000-7 – Roboty budowlane 
Dodatkowy przedmiot: 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwanie gleby 
45262310-7  Zbrojenie  
45262520-2  Roboty murowe 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynków 
45410000-4  Tynkowanie 
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45442100-8  Roboty malarskie 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z projektem, specyfikacją 
techniczną i przedmiarem robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub 
niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczać ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 
należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
7. Przyjmuje się, że: 

1) Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie 
zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę 
przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 

2) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim 
charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien o 
tym fakcie, niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego.  
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8. Gwarancja: 
1) Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia – stanowi kryterium oceny ofert. 
2) Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 

miesięcy (termin maksymalny). 
3) Okres rękojmi za wady będzie wynosił 60 miesięcy. 

 
9. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu 

pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie 
Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) oraz inwentaryzację 
wraz z zestawieniem ilości wszystkich wykonanych robót. 

 
10. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz  

przedmiarach robót dotyczących budowy budynku przedszkola, które stanowią materiał pomocniczy do 
wykorzystana według uznania Wykonawcy.  
 

11. Załączony przedmiar określa jedynie orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania 
zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do 
późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena 
umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W  cenie podmiotu zamówienia należy 
uwzględnić wszystkie roboty oraz koszty, również nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające ze 
specyfikacji i technologii robót. 
 

12. Kosztorysy ofertowe.  
 

    Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia na 5 dni przed podpisaniem umowy:  
1. wycenionego przedmiaru robót (kosztorys ofertowy) 
2. sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego  

1) Harmonogram powinien posiadać podział realizacji zadania w latach 2022 -2023 z rozbiciem na 
12 miesięcy, gdzie pierwszym miesiącem będzie miesiąc podpisania umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF), stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy, który będzie uwzględniał zasady przyjęte zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków 
o dofinasowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
dla naboru w ramach edycji pierwszej (dalej Regulamin Naboru) oraz uchwałą nr 84/2021 Rady 
Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej  
http://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554 . 

2) Strony dopuszczają zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym na następujących 
zasadach: 

a) Zamawiający może w każdym czasie żądać zaktualizowania HRF, a Wykonawca 
zobowiązany jest wprowadzić zmianę do HRF w terminie 5 dni od daty przedstawienia 
żądania przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca może w każdym czasie przedstawić Zamawiającemu propozycję własną 
zmian w HRF podając szczegółowe uzasadnienie propozycji, zaś Zamawiający w 
terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w tej sprawie odmówi wyrażenia zgody 
na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony harmonogram.  

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia po wykonaniu robót kosztorysu 
powykonawczego w zakresie wykonania całego zadania z podziałem na roboty budowlane, 
sanitarne, elektryczne i zagospodarowanie terenu. 

  
Kosztorysy ofertowe dotyczące budowy budynku przedszkola mają być sporządzone jako wypełnienie 
przedmiaru, z tym, że dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w 
przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót 
określonych w danej pozycji przedmiaru. 
Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót, nie 
będzie powodowało odrzucenia oferty. Zastosowanie będą tu miały przepisy art.223 ustawy Pzp.  
Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także w prowadzonych 
ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ.), nie będzie stanowić  błędu, który można poprawić 
na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp.  
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Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji warunków zamówienia, a 
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 Pzp. - treść  oferty jest niezgodna z 
warunkami zamówienia. 

     Oferty można składać załączając kosztorysy szczegółowe lub uproszczone.  
W przypadku przedłożenia oferty z załączeniem kosztorysu uproszczonego należy dołączyć wykaz 
materiałów i sprzętu (wszystkich występujących w kosztorysie) z podaniem cen jednostkowych oraz 
podać wartości innych składników cenotwórczych: robocizna, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk. 

 
 Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu. W przypadku zastosowania upustu do całego  
     kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie tytułowej kosztorysu. 
 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów nie gorszych od założonych.  

 
Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, 
technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - 
wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie 
gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w 
takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne.  

 
Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do 
zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry 
jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, 
specyfikacjach technicznych, itp. Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty. 

 
13. Informacje dodatkowe:  

 
1) Koszty utylizacji ziemi i gruzu na składowisku odpadów należy udokumentować poprzez 

przedłożenie inspektorowi nadzoru kopii faktur lub innych dokumentów (oryginały do wglądu). W 
przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Wykonawca otrzyma zapłatę 
za wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1,0km bez kosztów utylizacji. 

2) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) 
zgodnie z art. 57 Prawo Budowlane. Inwentaryzacje należy wykonać wraz z zestawieniem ilości 
wszystkich robót.  

3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w  
otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów  
pozwalających na zakończenie robót, 

5) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami  
technicznymi,  

6) Wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do budynków przez cały  
okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, w 
szczególności w okresie wzmożonego ruchu: minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia 
robót, minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu, zapewnienie takiej organizacji 
robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg, a nawet 
ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach weekendowych, 

7) Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia 
lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego,  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń  
planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie  
zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

9) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu  
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,  

10) Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy  
i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem  
innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją ww. materiałów Wykonawca  
winien zawrzeć w cenie ofertowej. 

11) Roboty, których szczegółowe warunki wykonania i zastosowania materiałów nie zostały określone  
w projekcie wykonawczym, dokumentacjach branżowych lub kosztorysie winny być wykonane  
zgodnie ze sztuką budowlaną:  
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12) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do  
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty  
technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie  
lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę  
normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.  

13) Ilekroć w projekcie wykonawczym mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć  
polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art.  
30 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

14) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości  
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z  
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz  
wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.  
 

14. Rozwiązania równoważne:  
 

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”. W przypadku użycia w projekcie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza  
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując projekt powinien założyć, że każdemu  
odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W  
przypadku, gdy w projekcie zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i  
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca  
może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i  
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie  
na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie. Wykonawca, który zastosuje 
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że  
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez  
Zamawiającego. Użycie w projekcie etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety  
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania  
określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego  
niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety,  
zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe  
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca  
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane,  
spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  
Użycie w projekcie wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub  
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego  
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu  
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający  
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.  
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację  
techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub  
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu  
nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni,  
że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria  
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z  
realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR  
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o  
konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to  
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych  
prac z dokumentacją techniczną. 
 

6. Termin wykonania zamówienia:   
     

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót określi protokół przekazania terenu. 
3. Terminy wykonania poszczególnych robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
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7.    Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać postanowienia 
dotyczące: 

1) Szczegółowego zakresu zlecanych podwykonawcy robót budowlanych wraz z oświadczeniem 
podwykonawcy, iż zapoznał się on z dokumentacją techniczną oraz warunkami realizacji zamówienia, w 
tym z niniejszą specyfikacją i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2) Termin płatności za wykonane roboty budowlane, który nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

3) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu tej umowy wraz z dokumentami 
wymienionymi w ust.  8 niniejszej SWZ dotyczącymi podmiotu, z którym podwykonawca zamierza 
zawrzeć umowę, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo zgodnie z projektem umowy lub jej zmiany.  

4) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie go 7 dni od jej zawarcia 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 7 niniejszej SWZ. 

5) Terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do umowy od 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian – termin ten nie może być 
krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany 
umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany.  

6) Zastrzeżenia, że podwykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do dokonywana cesji 
wierzytelności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo.  
 

5. Jeżeli przedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany lub poświadczona a za zgodność z 
oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie będzie spełniała warunków, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) – 6) niniejszej specyfikacji lub 
w stosunku do podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa zachodzą przesłanki do wykluczenia z 
udziału w postepowaniu, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu odpowiednio projektu 
lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany: 
− zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany  
− zgłosi pisemny sprzeciw do zawartej umowy lub jej zmiany  

6. Postanowienia zawarte  w ust. 4 pkt. 1) – 6) mają zastosowanie również do umów o podwykonawstwo 
zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

7. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu. 

a) Umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz) wywóz i utylizację odpadów, obsługę 
geodezyjną  

b) Umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale nie 
wyższych niż 50.000,00 zł brutto. 

8.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie, że w stosunku do podwykonawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa                                
w art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 4)ust. 1) 
i 2) niniejszej SWZ w odniesieniu do tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy.  

10. Zapisy ust. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.   
 

8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
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1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, na zasadach określonych pkt. 9 SWZ. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 dotyczące: 
 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 

 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
d) zdolności technicznej lub zawodowej;  

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane 
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia 
 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że: 

- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę  budowlaną polegającą na budowie budynku, lub 
przebudowie budynku, lub remoncie budynku, lub modernizacji budynku, lub rozbudowie 
budynku o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 
00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielnie zamówienia, Wykonawcy 
mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.  

 
- spełnia warunek dotyczący zdolności zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia 

skieruje osoby: 
 posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, do kierowania robotami, 

 
 posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności elektrycznej  
w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, do 
kierowania robotami. 

 
 posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, do kierowania 
robotami 

 
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy 
wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić tłumacza (y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w 
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.  

 
Zamawiający dopuszcza pełnienie łącznie poszczególnych funkcji przez jedna osobę wskazaną 
do realizacji zamówienia.  
W/w osoba musi posiadać uprawnienia z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.), rozumie przez to 
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2272 z późn. zm.). 

 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania 
się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie 
warunków przez Wykonawców. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może 
mieć wpływ na realizacje zamówienia.  
 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest obowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, spełnienie warunków, o których 
mowa w art.112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
9. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 
Z postepowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
 

1. W art. 108 ust. 1 Pzp. : 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego 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 

i. - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

2. W art. 109 ust. 1  pkt 4) Pzp.: 
W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sad, 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; 

 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 
10. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem 4. Informacje zawarte w oświadczeniach, o 
których mowa uprzednio stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  
 
Oświadczenie składają odrębnie: 
a) Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 

b) Podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza bak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby. 

c) Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podwykonawcy.  

 
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

 
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy: 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć: 
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1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5, ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, 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 – Załącznik nr 7 do SWZ. 

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

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – 
potwierdzających, że Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegająca na budowie budynku, lub przebudowie budynku, lub remoncie 
budynku, lub modernizacji budynku, lub rozbudowie budynku na kwotę nie niższą niż 
3.000.000,00 zł, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 
roboty te 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 5  do SWZ - wykaz robót. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 
Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować co 
najmniej jedna osobą posiadająca funkcję: 

a) Kierownika budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.  

b) Kierownika robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń.  

c) Kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  
 

Określone przepisami Prawa budowalnego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami – 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób. 
 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług, 
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych lub usług, 
w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,[potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub Sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia jej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, o którym mowa Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, zastępuje się  w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 
lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. 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 o wspólne 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 należało załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno 
zawierać w szczególności wskazania: 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, które dotyczy, 
2) Wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych  

z nazwy z określeniem adresu siedziby. 
3) Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

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

8. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie maja w szczególności przepisy 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 (tj. Dz. U. 200.2415 z dnia 30.12.2020 r. ) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (tj. Dz. U. 2020.2452 z dnia 31.12.2020 r.). 

 
11. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

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

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane - (art. 118 ust.2 ustawy Pzp). 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 9 SWZ, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w punkcie 9 SWZ. 
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12. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja) 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,                          
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
składa każdy z Wykonawców - Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę 
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki 
oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 

 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

13. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 
 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 
r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 
formatach .txt, .rtf., .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca, aby zastosować format danych w 
pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w punkcie 9 SWZ składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 
odbywa się przy użyciu: 
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/   
2)  ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  
3) poczty elektronicznej na adres: inwestycje@skoroszyce.pl  

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę 
https://miniportal.uzp.gov.p 

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

posiadać konto na ePUAP.  
 
5. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
 
6. 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).  
 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 
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8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

 
9. Link do postępowania:  

 
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73df2452-9e55-4ed0-8fb2-e35d454f8ce1 
     
 ID postępowania: 73df2452-9e55-4ed0-8fb2-e35d454f8ce1 
 

10. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców ” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
11. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

 
12. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

 
13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 
14. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 
15. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 
16. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

 
17. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

wprowadzone do treści tej umowy: 
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy określonej w art.455 ustawy PZP.  
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  
5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  

Szczegółowy zakres zmian oraz projektowane postanowienia umowy określa załącznik nr 2 do SWZ.  
 

15. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia 
 
1. Zamawiający obligatoryjnie udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia o wartości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z wykonawcą, z zastrzeżeniem wypłaty po upływie 5 
miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.  

2. Zamawiający nie będzie udzielać kolejnych zaliczek. 
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia zaliczki. 
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4. Szczegółowe zasady udzielania zaliczek i rozliczenia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 
2 do SWZ wraz z harmonogramem-rzeczowo-finansowym. 
 

16. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
 
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
 

17. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 
 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  

1. Iwona Bil – Kubicka tel. 77 431 89 91  e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl 
2. Anna Gaszek tel. 77 4318974 e-mail: agaszek@skoroszyce.pl  

 
18. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. Wraz z ofertą 

wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
 
1) Oświadczenia, o których jest mowa w pkt 10 SWZ. 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 4 do SWZ), aktualne na dzień składania 
ofert. W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 

2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

 
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 

 
4) Dowód zapłaty wadium (jeśli wadium wniesione jest w formie pieniężnej). 

 
5) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę gwarancji/poręczenia 
 
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,  zgodnie z 

formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy  
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  

 
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 
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Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej 
użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje 
się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm  

 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem 
internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany  
 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

 
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny.  
 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), wykonawca 
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.  
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  
udziału w postępowaniu. 
 

19. Sposób obliczenia ceny. 
 

1. W ofercie należy podać cenę zamówienia, przez którą należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. 
z dnia 2019.01.30). 

 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  

 
3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia 

określonego w punkcie 5 SWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT. 
 

Cena ofertowa ma wynikać z załączonego do umowy  kosztorysu ofertowego.  
 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W ofercie, o której wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

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

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

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

zastosowanie. 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. 
 

7. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę ewentualnych błędów (wad) występujących w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić zaistniały 
FAKT Zamawiającemu przed terminem składania ofert 
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20. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotą.  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100.). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania oferta, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
ustawy Pzp.  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.05.2022 r. o godzinie 10:00. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp: 
a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank 
Spółdzielczy oddz. Otmuchów 62 8872 0003 0040 5020 2000 0030 z adnotacją „Wadium w postępowaniu  
nr IP.IZ.271.4.2022.IBK”  
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób 
prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wniesienia wadium – potwierdzający dokonanie 
przelewu. W formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do SWZ należy podać numer konta na jakie 
Zamawiający dokona zwrotu wadium.  
Uwaga : 
5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego                        
(np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej).  
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w Pzp., 

b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,  
c) powinno być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert), 
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania, 
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Skoroszyce 
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 
tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 
 

7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument 
wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową): 

a) na adres poczty elektronicznej: ug@skoroszyce.pl , w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako 
załącznik do wiadomości elektronicznej. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr 
IP.IZ.271.4.2022.IBK - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.  
lub 

b) złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam 
sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym 
pliku (np.: .pdf),  
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu 
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie 
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania 
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
9. Zwrot wadium z urzędu: 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej 
z okoliczności wskazanych w art. 98 ustawy Pzp. 
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: 
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
b) którego oferta została odrzucona; 
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza; 
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą 
przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
11. Zatrzymanie wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż 
w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
 

21. Sposób oraz termin składania ofert: 
 
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 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”.  

 
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

 
3. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  z zakładki Postępowania. 

 
4. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. 
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5. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

 
6. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 
7. Ustala się termin składania ofert na dzień 11.05.2022 r., godz.10:00 
 

22. Termin otwarcia ofert: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 11:00 
 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
23. Termin związania ofertą: 

  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.06.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składana ofert, określonym  
w SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

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

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego  
postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
1) Kryterium nr 1 - Cena – 60 %  
 W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.  
2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości – 40%  
 W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt 

3. Sposób oceny ofert:  
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących  
zasad i wzorów:  

1) Kryterium nr 1 - cena:  
 
   najniższa cena oferty brutto  
   -------------------------------------- x 60 = ilość punktów 
   cena badanej oferty brutto  
 

2) Kryterium nr 2 – okres gwarancji jakości: 
  
Liczba punktów zostanie przyznana następująco: 

a. okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt, 
b. okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt. 

 
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 
zero (0) punktów.  
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 
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czterdzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy, 
Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:  
 
  okres gwarancji w ofercie badanej 
  ------------------------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów 
 najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych 
 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 
miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę̨ 
długości okresu gwarancji krótszego niż̇ 36 m-cy lub w przypadku braku określenia okresu gwarancji, 
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny (wymagany) okres gwarancji jakości (36 
miesięcy). W takim przypadku Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji. 
 
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w wyżej opisanych kryteriach. 
Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium, otrzyma najwyższą liczbę punktów 
i zostanie uznana jako najkorzystniejsza 

 
 

25. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

 
3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 
 
4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego.  
 
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu: 

a) polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł  

b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3%  ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z pkt. 25 SWZ. 

c) Kosztorysu ofertowego 
d) kserokopii uprawnień wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby osób 

wskazanych w wykazie osób 
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 
26. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 
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1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie.  

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1  
w formach określonych w art. 450 ust. 1 Pzp.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formach określonych w art. 450 ust. 2 Pzp.  

4. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca, oraz powinna 
obejmować termin, o którym mowa w ust. 7.  

5. Przy wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
lub gwarancji bankowej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 
postaci elektronicznej.  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego  

7. Zamawiający zwróci:  
1) część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane(podpisanie bez zastrzeżeń 
Protokołu końcowego odbioru robót), 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna treść dokumentu zabezpieczenia 
powinna odpowiadać warunkom określonym poniżej w ust. 9.  

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać 
bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub nie dokonania zapłaty kar  umownych 
określonych w umowie oraz nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy 
dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) wraz z 
kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących umocowanie 
do działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 
(Poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 
i nazwiska). 
Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) 
do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w tym z tytułu naliczonych Wykonawcy kar określonych w umowie w tym z powodu 
opóźnienia, na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec 
Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty. W treści gwarancji (poręczenia) 
Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta 
(Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu 
poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 
Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie 
zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w 
celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku 
do jakiejkolwiek zmiany.  

10. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

11. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
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zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu wykonanie tego prawa.  

12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

14. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. Wysokość zabezpieczenia 

 
27. Unieważnienie postępowania  

 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 255, 256, 
259 oraz w art. 310 ustawy Pzp. 
 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 ze zmianami). 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 Pzp. oraz Rzecznikowi małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
a) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

b) 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; 

c) Zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 
na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopie odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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 pkt a) 
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochronny 

prawnej” ustawy Pzp.  
 

29. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
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. 
 
Powody niedokonania podziału:  
Zamówienie ma charakter jednolity i nie ma możliwości jego podziału. Podział zamówienia na części jest 
nieuzasadniony albowiem praca na jednym obiekcie budowlanym przez kilku niezależnych Wykonawców jest 
nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac przez Zamawiającego, przenikania się odpowiedzialności 
Wykonawców, przyjętego terminu wykonania, a ponadto ze względu na duże ryzyko wystąpienia w 
przyszłości problemów związanych z gwarancja oraz rękojmią na wykonane roboty. 

 
30. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz  kryteria 
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lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części. 
Nie dotyczy. 

 
31. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

       Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

32. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa w art. 95. 

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o  
pracę osób, które  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące 
czynności: prace związane z robotami budowlanymi w zakresie budowy budynków, 
wykonywania instalacji elektrycznych, wod.kan. gazowych i teletechnicznych  
Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych 
oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane 
nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 
 

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak i  rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia – zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.   

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

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 

34. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94. 
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 
35. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.  

Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień 
 

36. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 
ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu 
wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu dokumentów. 
 

37. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 

38. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

39. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121. 
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia 
 

40. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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41. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

42. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
 

43.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach reprezentowany 
przez Wójta Gminy Skoroszyce; dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Śląskich 17, 48-
320 Skoroszyce, tel. +48 431 80 82, adres e-mail: ug@skoroszyce.pl,  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „II Etap budowy przedszkola 
w Skoroszycach wraz z wyposażeniem” Nr IP.IZ.271.4.2022.IBK prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji.,   

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w 
formularzu oferty). 

______________________ 
* Wyjaśnienie:  informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 
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** Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
Wykaz załączników do SWZ. 

 
Nr 
załącznika 

Nazwa 

1 dokumentacja projektowa z przedmiarem 
2 wzór umowy 
3 formularz oferty 
4 oświadczenie zgodnie z art.125 ust.1 Pzp.  
5 wykaz wykonanych  robót 
6 wykaz osób 
7 oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
 
 
 
 


