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MODYFIKACJA Nr 2

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) – dalej ustawa Pzp na:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO
(SZKOŁY) NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I
ROZBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”
W SOKOLICY NA DZ. NR 139/3, OBRĘB 59-SOKOLICA, GMINA
BARTOSZYCE, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJ. WARMIŃSKOMAZURSKIE. PN. „ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO
BYŁEJ SZKOLE NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLICY”
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Numer sprawy: ZP.271.30.2022
Bartoszyce, 2022-11-17
Podpisy członków Komisji Przetargowej:
1. Przewodniczący Komisji
2. Sekretarz Komisji
3. Członkowie Komisji

- Bożena Rybak
- Monika Rybicka
- Kamil Lech – osoba merytoryczna
- Zbigniew Charun – osoba merytoryczna

/-/ Jadwiga Bogdaniuk
Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce
_____________________________
Kierownik Zamawiającego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.271.30.2022.
Nazwa zadania: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SZKOŁY)
NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” W SOKOLICY NA DZ. NR 139/3, OBRĘB 59SOKOLICA, GMINA BARTOSZYCE, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJ. WARMIŃSKOMAZURSKIE. PN. „ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLICY”
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
Adres email
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
89 300 03 69
sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
http://bip.gmina-bartoszyce.pl/
Poniedziałek 8:00-16:00, Wtorek - Piątek 7:00-15:00

II. ADRES STRONY POSTĘPOWANIA:
1. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie oraz na której będą
dostępne wszelkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
3. Wszelkie dokumenty zamówienia będą również zamieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego http://bip.gmina-bartoszyce.pl/ w
zakładce Zamówienia publiczne.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej
również „ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń
wykonawczych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia o wartości mniejszej niż progi unijne.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art 275 pkt
2) ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej
dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

9. Postępowanie jest prowadzone przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Ilekroć w niniejszej
SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej
prowadzonego postępowania należy prze to rozumieć także Platformę e-Zamówienia.

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI:
1. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2) Pzp przewiduje prowadzenie negocjacji w celu
ulepszenia treści oferty, która podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po
zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert
dodatkowych.
2. Negocjacje o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz
będą dotyczyły wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą w ramach kryteriów
oceny ofert.
3. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: Zamawiający przewiduje możliwość
ograniczenia liczby wykonawców których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert
opisane w pkt XVII. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do
negocjacji ofert: wynosi 3 (trzy).
4. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
5. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, liczba złożonych przez Wykonawców
ofert niepodlegających odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy Zamawiający będzie
kontynuował postępowanie.
6. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w ramach kryteriów oceny oferty.
7. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
2) których oferty zostały odrzucone;
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji w przypadku o którym mowa w art. 288
ust 1 Pzp;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce i termin negocjacji oraz sposób
prowadzenia negocjacji wraz z kryteriami oceny ofert w ramach których będą prowadzone
negocjacje w celu ulepszenia ofert.
9. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.
10. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji
oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
11. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
12. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierć będzie nowe propozycje w
zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych
przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być
mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji
niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać
Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze

propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest podzielone na części.
Powodami niedokonania podziału jest: brak możliwości skutecznego koordynowania działań
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co poważnie zagroziło by
właściwemu wykonaniu prac, nadmierne trudności techniczne wynikające ze specyfiki
prowadzonych prac, zwiększenie kosztów inwestycji. Brak takiego podziału porządkuje również
odpowiedzialność wykonawczą i gwarancyjną. Ponadto zgodnie art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
Prawo Budowlane Inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy. Osoba kierująca
budową realizuje samodzielnie (osobiście) zadania powierzone przez przepisy i wynikające z
procesu budowlanego i wiedzy technicznej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy
przebieg budowy, zarówno od strony technicznej jak częściowo organizacyjnej i prawnej. Wobec
powyższego podział zamówienia spowodowałby konieczność powołania więcej niż jednego
kierownika budowy co jest niezgodne z ustawą Prawo Budowlane. Należy zwrócić uwagę, że
inwestycja dotyczy jednego obiektu budowlanego zlokalizowanego na jednej działce,
wprowadzenie większej ilości potencjalnych Wykonawców zaburzy realizację procesu
budowlano-inwestycyjnego, zwiększy koszt inwestycji a także uniemożliwi wzięcie
odpowiedzialności za cały obiekt przez jednego Wykonawcę.

1. Przedmiotem zamówienia jest Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego
(szkoły) na dom pomocy społecznej wraz z przebudową i rozbudową budynku oraz
zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obręb 59-Sokolica, gmina
Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie. pn. „Zmianę sposobu
użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”
Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi poniżej:
1) Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom
pomocy społecznej w Sokolicy.
a. Wielobranżowy projekt budowlany obejmujący Projekt zagospodarowania działki i
Projekt architektoniczno-budowlany pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku
usługowego (szkoły) na dom pomocy społecznej wraz z przebudową i rozbudową
budynku oraz zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obręb 59Sokolica, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie.
 branża architektoniczna i konstrukcyjna;
 br. instalacji elektrycznych;
 br. instalacji telekomunikacyjnych;
 br. instalacji sanitarnych.
b. Wielobranżowy projekt techniczny i wykonawczy pn. Zmiana sposobu użytkowania
budynku usługowego (szkoły) na dom pomocy społecznej wraz z przebudową i
rozbudową budynku oraz zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3,
obręb 59-Sokolica, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-

mazurskie.
 branża architektoniczna i konstrukcyjna;
 br. instalacji elektrycznych;
 br. instalacji telekomunikacyjnych;
 br. instalacji sanitarnych
c. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 branża architektoniczna i konstrukcyjna;
 branża instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 branża instalacji sanitarnych.
d. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany.
e. Przedmiary robót (materiał poglądowy).
 branża architektoniczna i konstrukcyjna;
 branża instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 branża instalacji sanitarnych.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych
na miejscu u zamawiającego.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe:
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art.
7 pkt 15 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp.
4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie jaką część, zakres zamówienia
wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz wskazał (o ile są mu wiadome
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

3)

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe, oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanie
w wykonanie zamówienia – jeżeli są już znani.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust 3, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z podwykonawcą umowę w formie pisemnej, a
Podwykonawca z dalszym podwykonawcą, na mocy której podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
6) Szczegółowe warunki dotyczące zawierania umów z podwykonawcą, w tym warunki
wynagrodzenia zawiera wzór umowy.
7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
5) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery fax. Oraz dokona innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę:
§ 11 ust 4 – 7 wzoru umowy.
1. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące
w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.
1) roboty ziemne,
2) roboty instalacyjne
3) roboty montażowe
4) roboty brukowe
5) roboty murowe
6) roboty posadzkarskie
7) roboty pokrywcze
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów,
murarzy, posadzkarzy, glazurników, dekarzy, cieśli, elektryków, instalatorów, operatorów
sprzętu i urządzeń itp.):
2. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w ust. 4 §
1 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do żądania:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika – kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) innych dokumentów:
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do
naliczenia kar umownych za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we: wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze
Umowy.

ZMIANY UMOWY:
§ 11 wzoru umowy
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza możliwość
dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w
szczególności zmiany inspektorów nadzoru oraz osób do kontaktów ze strony
inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę,
w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak
również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy,
b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie
działalność gospodarczą;
3) Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej:
a) klęska żywiołowa;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod
warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;
c) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników
produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co
utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje
opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej
staranności nie mógł temu zapobiec;
d) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności:
 spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypałami
i niewybuchami,
 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)
 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń,
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w
szczególności:
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej
 wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 12-13
niniejszej umowy;
f) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie
płatności poszczególnych części wynagrodzenia) w szczególności polegająca na
ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu
prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane
prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na
mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.
2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w
ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności
przez:
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) i mogą być dokonywane
pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
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. 189 a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyborów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
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. 296–307Kodeksu
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 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce 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
16lutego 2007r. 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 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra SWiA na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę prowadzoną
przez Ministra SWiA lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę prowadzoną przez Ministra SWiA lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie Wykonawcy, następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 3.
W przypadku Wykonawcy Wykluczonego na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835) Zamawiający odrzuci ofertę, nie zaprosi Wykonawcy do negocjacji i złożenia
oferty dodatkowej.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego
środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
15) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób;
16) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
oświadczenia oraz dokumenty.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków
finansowych – Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży informację z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków w kwocie co najmniej 600 000,00 zł, lub zdolność kredytową na co
najmniej 600 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed jej złożeniem
(Kwotę 600 000,00 zł może stanowić suma zdolności kredytowej i środków własnych)
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz min. 1 (jednej) roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub
odbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1 000 000,00 zł w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, powierzchni zabudowy,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie osób
skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im
powierzona – Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co
najmniej:
a)

zapewnienie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń z co najmniej 2 letnim doświadczeniem:
w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności;
 konstrukcyjno - budowlanej,
oraz kierowników robót w specjalności;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Mogą to być również osoby, posiadające uprawnienia budowlane w kilku wymienionej
wyżej specjalnościach;
oraz oświadczy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności osoby wymienione powyżej do realizacji niniejszego zamówienia
publicznego, posiadają wymagane uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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 wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z tym podmiotem / 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.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8. 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.
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w X pkt 1
ppkt. 2 specyfikacji warunków zamówienia, 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 – Załącznik nr 3 do
SWZ.
10. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. IX „Warunki udziału w postępowaniu” i X
„Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych" w sprawie dokumentów
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
10. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia.
X. WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
1.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1A do
SWZ – interaktywny Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia
Wymagana forma: Formularz należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Tabela wartości elementów - wypełniona i podpisana przez wykonawcę – Załącznik Nr
1B do SWZ
Wymagana forma: Tabelę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
3)

Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe –

Załącznik Nr 2 do SWZ
Wymagana forma: Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca / każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
4)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu wypełnione i podpisane przez podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 do
SWZ (jeśli dotyczy)
Wymagana forma: Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym.

5)

Oświadczenie, o którym mowa w IX pkt 4. ppkt. 8) jeżeli w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie polegają na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane –
Załącznik Nr 8 do SWZ. (jeśli dotyczy)
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub notariusz

6)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w IX. pkt 3. ppkt. 3) jeżeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik Nr 9 do SWZ (jeśli dotyczy)
Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub notariusz.
7)

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do
oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio mocodawca lub notariusz.

2. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków
dowodowych w niniejszym postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający żąda podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik Nr 4 do SWZ

2)

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
kresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 5 do SWZ
5) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SWZ
6) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SWZ
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu
wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
8. W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający wzywa do złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:
1) oświadczenia wykonawcy,
2) podmiotowych środków dowodowych,
3) innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu.
8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp
lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w

tym zakresie dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie X. pkt 3 ppkt. 2) składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów o których mowa w punkcie X. pkt 3 ppkt. 2) lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 , art.
109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 zastępuje się je odpowiednio dokumentem w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby której dokument miał dołączyć, 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 sad owym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym - ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
10. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych:
1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. 3 nie są dołączane do oferty.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach
określonych w art. 127 ustawy Pzp.
5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:
 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp
 podmiotowych środków dowodowych,
 innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia
lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI.
1. Informacje o środkach komunikacji:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia,
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
7) W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie
będą miały bezpośredniego zastosowania.
8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do
komunikacji”).
9) 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 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

11) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania
się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących
do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest
posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś
problem”.
17) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: b.rybak@gminabartoszyce.pl (nie dotyczy składania ofert).
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2) Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem
ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie
pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku
komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez
Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy
pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy”
należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
3. Sposób złożenia oferty:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w
podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające
przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy” w
pierwszym polu („Wypełniony formularz ofertowy”). W kolejnym polu („Załączniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe
pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
3) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę”.
4) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ
wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym
również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego
formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie
przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są
zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego
lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym
5) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy
w zakładce „Oferty/Wnioski”.
6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca
wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
8) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
9) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to
250 MB.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w
sprawach merytorycznych jest:
imię i nazwisko
Kamil Lech, Zbigniew Charun
w terminach godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:
imię i nazwisko
Bożena Rybak
w terminach godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
5. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia.
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
6. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000,00 słownie:
sto tysięcy złotych 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Millennium
SA nr rachunku: 43116022020000000061909989 z adnotacją: „Wadium – ZP.271.30.2022
DPS”

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – tzn.
przekazanie dokumentu następuje w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez
gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej
treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób
nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia.
11. Zamawiający zwróci wadium również niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11 powyżej, 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 Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wytępienia przesłanek w
art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
16. W zakresie wadium obowiązują uregulowan9ia ustawy – Prawo zamówień publicznych
zawarte w art. 97 i 98 ustawy.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 2022-12-21 2022-12-27.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w X pkt 1
niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim
przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i
dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.
222 ust. 5 ustawy Pzp.
9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, że:
a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
2. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i
oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.
2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając
jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w
ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w
wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda
od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych.
5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega
oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub
kosztu.
3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych pisemnie na adres Urzędu lub poprzez pocztę elektroniczną na adres
info@edpo.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu
wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez
komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji
publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a jeżeli
okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, a także przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków
europejskich, a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach
Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, wobec
przetwarzania danych osobowych.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania lub umowy.
10) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu, m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których te
dane dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał ponadto
Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, które dane przekazuje Zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał.
11) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany
jest wypełnić powyższe obowiązki tj. m.in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO.
Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych.
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia: 2022-11-22 2022-11-28 do godz. 09:00.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferty zostaną otwarte (odszyfrowane) dnia: 2022-11-22 2022-11-28 o godz. 09:30.
4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W przypadku ofert które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępni informacje o
których mowa w pkt 5 powyżej niezwłocznie po otwarciu ofert dodatkowych albo
unieważnieniu postępowania.
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej zamawiającego.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.
Wykonawca podaje cenę brutto (zawierającą cenę netto i należny podatek VAT od towarów i
usług). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
2. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć
cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towaru i usług (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 178) Obowiązującym wynagrodzeniem w
niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 628 § 1 i
art. 632 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1470.): „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek
zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.”
3. W związku z powyższym cena oferty brutto powinna zawierać wszelkie nakłady związane z
wykonaniem robót budowlano – montażowych, wynikających wprost z dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną i przeznaczeniem
przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazaną dokumentacją
projektową wyszczególnioną w ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca przed kalkulacją ceny
winny jest zweryfikować i sprawdzić dokumentację projektową. Załączone do niniejszej
SWZ przedmiary robót należy traktować, jako element dodatkowy – poglądowy, który
wykonawcy mogą wykorzystać przy sporządzaniu „własnych” kalkulacji. Zakresy robót
przedstawione w przedmiarach przekazanych przez zamawiającego nie są podstawą do
obliczenia ceny oferty.
4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w formularzu oferty łącznej ceny robót i
innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektami:
budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robót,
specyfikacją warunków zamówienia oraz warunkami umowy. Ustalona w ofercie wysokość
wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i
innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.
5. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego
wykonania przedmiotu umowy określonego w dokumentacji projektowej, a także inne
niezbędne koszty w szczególności:
1) zorganizowanie placu budowy wraz z zapleczem,
2) dokonanie prób rozruchów i odbiorów,

3)
4)
8)

wykonanie dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji,
wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest to niezbędne),
Wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
9) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,
10) Zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy,
11) Zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itp.),
12) Utrzymania przejezdności dróg,
13) Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót,
14) Wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu,
15) Przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z
istniejącym uzbrojeniem,
16) Odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót,
17) Kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
18) Związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakończeniu realizacji robót budowlanych (w tym również naprawa ogrodzeń,
obiektów kubaturowych, nawierzchni, urządzeń i instalacji itp.),
19) Innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do
wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,
20) Uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
6. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę
powiększa się o jednostkę).
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Kryteria ceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
4) wniesiono poprawnie wadium.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej.
Lp.
1

Nazwa
kryterium
Cena

Waga
kryterium
60 pkt

Szczegółowy opis, wzór
Cn
C = ---------Cb

x 100 pkt x 60%

Uwagi, objaśnienia
Liczba punktów w kryterium cena zostanie
przyznana w oparciu o zadeklarowaną
przez Wykonawcę cenę za wykonania
niniejszego
zamówienia.
Za
najkorzystniejszą ofertę w niniejszym

Gdzie:
C – ilość przyznanych punktów

kryterium zamawiający uzna ofertę z
najniższą ceną spośród złożonych ofert.

Cn – najniższa oferowana cena
brutto (złotych)
Cb – cena badanej oferty brutto
(złotych)
2

Gwarancja

40 pkt

Gb
G = -----------

x 100 pkt x 40%

Gn
Gdzie:
G – ilość przyznanych punktów
Gn
–
najdłuższy
okres
udzielonej gwarancji obiektu (w
miesiącach)
Gb – okres gwarancji obiektu w
badanej ofercie (w miesiącach)

Liczba punktów w kryterium gwarancja
jakości zostanie przyznana w oparciu o
zadeklarowany przez Wykonawcę okres
gwarancji. Za najkorzystniejszą ofertę w
niniejszym kryterium zamawiający uzna
najdłuższy okres gwarancji spośród
złożonych ofert. Okres gwarancji nie może
być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia przez Inwestora.
Zamawiający informuje, że maksymalnym
oceniającym okresem gwarancji jest okres
120 miesięcy (za okres 120 miesięcy bądź
większy wykonawca otrzyma maksymalną
ilość punktów) okres gwarancji podać
należy
w
miesiącach.
Gwarancja
obejmuje pełny zakres robót i urządzeń.
Okres gwarancji liczy się od dnia
podpisania przez Inwestora protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający
niezwłocznie
poinformuje
wszystkich
wykonawców
o
wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej
prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
Możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów w przypadku gdy, w
postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 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 lub
unieważnić postępowanie.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na postawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną, mu przyznane.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez
wykonawcę .
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
a. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Millennium SA nr rachunku:
43116022020000000061909989 z adnotacją „Zmiana sposobu użytkowania
budynku usługowego (szkoły) na dom pomocy społecznej wraz z przebudową i
rozbudową budynku oraz zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr
139/3, obręb 59-Sokolica, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińskomazurskie. pn. „Zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom
pomocy społecznej w Sokolicy”, Nr sprawy: ZP.271.30.2022”
b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z
zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję. Pozostawiona kwota
zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji.
5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni
solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 449 do 453.
c.
d.
e.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
Rzeczników Małych i średnich Przedsiębiorstw.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia postępowania
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje
zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej albo
kopię odwołania jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w
ppkt. 1),
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
wyniku postępowania.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do
załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód
przekazania ogłoszenia BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i
wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu postępowania
3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z
załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w
terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Załącznik Nr 1A – interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie eZamówienia
2. Załącznik Nr 1B – Tabela wartości elementów
3. Załączniki Nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z uwzględniające
przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
4. Załącznik Nr 3 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
6. Załącznik Nr 5 – wykaz robót budowlanych
7. Załącznik Nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego łącznie
z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
8. Załącznik Nr 7 – wzór umowy
9. Załącznik Nr 8 – oświadczenie wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
10. Załącznik Nr 9 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
11. Załącznik Nr 10 – dokumentacja techniczna

