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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SWZ) 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamó-

wienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej zwana Pzp na: 

„Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą 

otoczenia” -  zakończenie robót budowlanych II etapu” w częściach: 

Część I – tynki betono podobne i posadzki schodów w klatce schodowej i pomieszczeniach pawilonu, 

malowanie sufitów w holu i sali konferencyjnej pawilonu oraz balustrada wewnętrzna w klatce schodo-

wej; 

 

Część II – posadzka z kostki granitowej w holu pawilonu; 

 

Część III – zewnętrzny ruszt elewacyjny; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

  ul. Minorytów 3 

45-017 Opole 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRO-

NICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Zamawiający:  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

Adres:   ul. Minorytów 3, 45-017 Opole 

Telefon:   +48 77 453 78 72 

E-mail:   cmjw@cmjw.pl; zp@cmjw.pl 

Strona internetowa: www.cmjw.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /muzeum_jencow/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 

http://miniportal.uzp.gov.pl/ 

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej Pzp, w którym w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje roboty budowlane.  

3. Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu oraz do umowy stosuje się przepisy ustawy 

Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny. 

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

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 

3 ustawy P.z.p. 

2. Zgodnie z art. 310 pkt 1 P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego po-

stępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonaw-

ców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art. 256 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawców oględzin i wizji lokalnej miejsca pro-

wadzenia robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu terminu (tel. 77 453 78 72).  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewi-

duje rozliczenia w walutach obcych. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

mailto:cmjw@cmjw.pl
http://www.cmjw.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku 

Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia” – zakończenie robót budow-

lanych II etapu, w następujących częściach: 

1) Część I – tynki betono podobne i posadzki schodów w klatce schodowej i pomieszczeniach pawilonu, 

malowanie sufitów w holu i sali konferencyjnej pawilonu oraz balustrada wewnętrzna w klatce scho-

dowej: 

Tynki betono podobne ścian i sufitów klatki schodowej oraz ścian holu wejściowego pawilonu 

(istniejące tynki wykonane są w technologii Atlas, wykonanie prac przy tynkach należy prowa-

dzić w tej samej technologii): 

1) zabezpieczenie istniejących elementów posadzek, lamp, drzwi i okien przed zniszczeniem; 

2) przygotowanie powierzchni; 

3) gruntowanie podłoży preparatem gruntującym; 

4) wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT BA-M; 

5) systemowe zabezpieczenie tynków betonopodobnych ATLAS IMPREGNAT DO BETONU AR-

CHITEKTONICZNEGO; 

6) należy stosować się do zaleceń ujętych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów. 

Posadzka w klatce schodowej (istniejąca posadzka wykonana jest w technologii Weber, wyko-

nanie prac przy posadzce należy prowadzić w tej samej technologii): 

1) szlifowanie posadzki przeszlifować planetarnie otwierając strukturę wylewki weber.floor 4610; 

2) dwukrotne gruntowanie powierzchni dwukrotnie gruntem weber.floor 4716; 

3) nadlanie powierzchni o grubości min. 4 mm masą weber.floor 4610; jeżeli nadlanie będzie nie-

możliwe należy usunąć istniejącą wylewkę na grubości min. 4 mm przez np. szlifowanie lub  

frezowanie;  

4) wykonanie powłoki lakierniczej weber.tec PU Protect na gruntowniku weber.tec prim Protect; 

5) zachowanie istniejących dylatacji wypełniając weber.tec PU K 25; 

6) należy stosować się do zaleceń ujętych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów. 

Malowanie sufitów w Sali konferencyjnej oraz holu wejściowym pawilonu: 

1) zabezpieczenie istniejących elementów sufitów, posadzek, ścian, drzwi i witryn przed zniszcze-

niem; 

2) przygotowanie powierzchni; 

3) gruntowanie preparatem gruntującym; 

4) dwukrotne malowanie doborowe farbą ceramiczną tynków sufitów; 

Balustrada w klatce schodowej: 

1) demontaż istniejącej balustrady; 

2) powtórne wykonanie wypełnienia balustrady (wymiana uszkodzonych okładzin balustrady, do-

prowadzenie geometrii duszy i balustrady do prostolinijności) lub wykonanie balustrady na nowo 

(do oceny Wykonawcy); 

3) ponowny montaż balustrady; 

2) Część II – posadzka z kostki granitowej w holu pawilonu; 

Posadzka z kostki granitowej 

1) zabezpieczenie, na czas prowadzenia robót, istniejących elementów ścian, ruszt, wycieraczka, 

drzwi i witryn przed zniszczeniem; 

2) zerwanie istniejącej posadzki kamiennej wraz z podbudową; 

3) usunięcie gruzu; 
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4) wykonanie nowej posadzki z kostki granitowej gr. 6 cm ze wszystkimi warstwami: zaprawa do 

kostki granitowej, zalewa do fugowania, kostka granitowa cięta na jednej płaszczyźnie gr. 6 cm; 

5) wykonanie fosy wzdłuż ścian; 

6) impregnacja posadzki; 

3) Część III – zewnętrzny ruszt elewacyjny: 

Ruszt elewacyjny 

1) ostrożny demontaż elementów rusztu; 

2) czyszczenie strumieniowo ścierne elementów; 

3) ocynkowanie elementów; 

4) malowanie proszkowe na ocynku; 

5) ponowny montaż elementów na elewacji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają 

projektowane postanowienia umowy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary 

robót, stanowiące Załączniki do SWZ). 

3. Zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie usterek, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót, stanowiących Załączniki do SWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SWZ przedmiary robót, 

które służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego 

w pkt XVI niniejszej SIWZ, Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, 

weryfikację załączonej dokumentacji i sporządzenia własnych przedmiarów robót celem wyliczenia ceny 

oferty. 

4. Zamawiający załącza do niniejszej SWZ również  pierwotną dokumentację projektową, w oparciu, o którą 

zrealizowano w 2021 i 2022 r. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Muzeum 

w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”, w celu szczegółowego zapoznania się 

Wykonawców z zakresem wykonanych robót, rodzajem wbudowanych materiałów, urządzeń, 

wyposażenia, co ułatwi dobór materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 

5. Zamawiający wskazuje, iż roboty objęte przedmiotem zamówienia, realizowane będą w obiekcie czynnym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wyodrębnienia terenu remontu i stosownego jego zabezpieczenia, 

przy zachowaniu możliwości natychmiastowego udostępnienia drogi ewakuacyjnej. 

6. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do 

sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. Nakłady podane w przedmiarze należy 

zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. 

7. Zmiana wyrobów założonych w projekcie wymaga zgody Zamawiającego i Projektanta. 

8. Zmiana technologii prac wymaga zgody Zamawiającego i Projektanta. 

9. Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej winien odbyć wizję lokalną i zapoznać się 

z dokumentacją przetargową i projektem w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót 

i uwzględnienie ewentualnych robót podstawowych i pomocniczych koniecznych do wykonania, a nie 

uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Zamawiającego, który 

winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od 

przyjętego przedmiaru robót. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy, 

ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru zgodnie z niniejszą klauzulą. Ze względu na 

specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze. 

10. Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z w/w dokumentami i sztuką budowlaną. 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 

wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta musi uwzględniać 

koszty związane z organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem kierowania 



Strona 5 z 26 

pracami bezpośrednio we wszystkich branżach, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich 

niezbędnych materiałów, wykonanie sprawdzeń i badań oraz zgromadzeniem wymaganych przepisami 

prawa dokumentów. 

11. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producentów, instrukcjami Instytutu 

Techniki Budowlanej, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

wyd. Arkady, 1988/90. Jeżeli powyższe dokumenty są rozbieżne, obowiązują warunki o wyższym 

standardzie. 

12. Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż 

wskazane w projekcie. 

13. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić okoliczności wynikające z możliwości wystąpienia robót 

na styku etapów, m.in. dodatkowe zamurowania, przekucia, usunięcia, zabezpieczenia, odtworzenia, 

utrudnienia ze względu na użytkowanie części obiektu, itp. 

14. Zamawiający informuje, że w celu szczegółowej analizy stanu wykonanych robót, Wykonawca winien 

dokonać wizji lokalnej. Umożliwi to potwierdzenie stanu faktycznego i określenie ewentualnych robót, 

które Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania 

15. Kod według Wspólnego słownika zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów; 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 

45410000-4 Tynkowanie; 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji; 

16. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych i ich wykonania zawiera projekt umowy stanowiący 

załącznik do SWZ. 

17. Wszystkie materiały i urządzenia wbudowane w związku z realizacją zamierzenia budowlanego muszą 

spełniać zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych 

określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213.) 

a przed wbudowaniem uzyskać aprobatę projektanta. 

18. Budynek muzeum położony jest na obszarze Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach wpisanego 

do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 1937/68 decyzją z 1.06.1968 r. rozszerzenie z 

1.08.2002 r. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. Roboty 

będą wykonywane przy czynnym obiekcie, z zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania pracy 

Muzeum; 

2) realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) zwanym dalej „PRAWO BUDOWLANE”, 

obowiązującymi normami, (PN, EN, PN-EN, EC, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych wyd. Arkady 1989/1990), zasadami wiedzy technicznej, przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, przepisami 

BHP oraz BIOZ, a za skutki ewentualnych wypadków Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność cywilno-prawną; 

3) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

4) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego kolejności wykonywania robót budowlanych; 



Strona 6 z 26 

5) zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie instrukcjami i przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

6) używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym 

zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót; 

7) bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia 

miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji; 

8) zapewnienia zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy, bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

9) zastosowania materiałów do realizacji zamówienia spełniających warunki określone w art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczność 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli są one 

uzasadnione zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy lub wynikają ze zmiany przepisów prawa, aktualizacji rozwiązań w związku z postępem 

technologicznym, zmianę producenta itp. 

Roboty zamienne realizowane będą w ramach niezmiennej ceny ryczałtowej za wykonanie całego zadania. 

Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie ma służyć sprawnej 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

21. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte 

materiały: minimum 36 miesięcy. 

Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały stanowi kryterium oceny ofert. 

Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w Punkcie XVI niniejszej SWZ. 

22. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę klu-

czowych części zamówienia. 

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowie-

dzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części za-

mówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamó-

wienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw 

(firm) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są 

mu już znane, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kon-

taktu z nimi. 

4) Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-

ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

23. Klauzula społeczna 

1) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwy-

konawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie robót 

budowlanych – z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ro-

zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

– w tym robót w zakresie prac wykończeniowych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych – 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.). 

Warunek ten nie dotyczy pracowników wykonujących prace towarzyszące robotom budowlanym. Ob-

owiązek ten nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, 

w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności. 

2) Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji zamó-

wienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wyko-

nawca/podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.  

3) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zo-

bowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na postawie umowy o pracę wszystkich osób, które 

będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób zatrudnio-

nych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz 

z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwyko-

nawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku koniecz-

ności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i do-

starczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego 

pracownika.  

5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrol-

nych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonaw-

ców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, którymi posługuje się przy realizacji 

zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczegól-

ności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudnienia 

pracowniczego i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę; 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

6) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwa-

niu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty celem potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub któregokolwiek 

z podwykonawców osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę zło-

żenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwanie czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wy-

miaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową In-

spekcję Pracy. 

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrudnie-

nia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi Załącznik do SWZ. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Za-

mawiającego dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z 
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podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako nie-

spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane czynności. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Z uwagi na finansowanie przedmiotowej inwestycji z budżetu państwa zachodzi konieczność uregulowania 

należności za wykonane roboty budowlane ze środków przyznanych na 2022 r.  

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projekt umowy zawiera Załącznik do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, stanowiącym załącznik o którym mowa w ust. 1. 

VII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓREJ 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁĄNIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej tj.: 

1) za pośrednictwem dedykowanych formularzy  dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez mini-

Portal; 

2) oraz przede wszystkim poczty elektronicznej (e-mail: zp@cmjw.pl), o której mowa w części SWZ - 

„Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” 

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

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

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

komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”. 

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

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej 

postanowień. 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują 

się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem sprawy nr 26.1.6.2022. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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7. Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania  tj. wpływu na ePUAP. 

8. Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal a przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej 

(e-mail: zp@cmjw.pl). 

9. Zamawiający wskazuje, że link do postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania można wyszukać na 

„Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu (UZP) klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub 

ze strony głównej z zakładki „Postępowania”: 

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

10. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej: 

zp@cmjw.pl 

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Ewa Przybylska – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego, adres e-mail: zp@cmjw.pl; 

2) Agnieszka Żuk - specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, 

adres e-mail: zp@cmjw.pl; 

12. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 

dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Ustawodawca wprowadził w ustawie Pzp otwarty 

katalog w zakresie informacji, które mogą zostać przedmiotem komunikacji ustnej (informacje nieistotne), 

wskazując dodatkowo, które z kategorii informacji będą miały charakter istotny, a w związku z czym nie 

obejmą powyższego katalogu, tj.: informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia 

zainteresowania, ofert lub prac konkursowych. W konsekwencji komunikacja ustna w odniesieniu do 

informacji nieistotnych powinna dotyczyć przede wszystkim kwestii technicznych bądź porządkowych. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do 13.12.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 

mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na poszczególne części zamówienia, wypełniając 

odpowiednio na formularzu ofertowym Część I i/lub II i/lub III w postępowaniu. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem do SWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX SWZ (tj.: aktualne na dzień składania ofert oświad-

czenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego wg art. 125 Pzp); 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXI SWZ (jeżeli dotyczy); 

mailto:zp@cmjw.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
mailto:zp@cmjw.pl
mailto:zp@cmjw.pl
mailto:zp@cmjw.pl
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3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli do-

tyczy); 

4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezen-

towania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądo-

wego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, 

- z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zama-

wiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów na formularzu oferty – zał. do SWZ. 

(żądanie dotyczy wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działal-

ność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się 

o udzielenie zamówienia). 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

w szczególności co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Zgodnie z art.  63 ust. 2 PZP: W postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi 

unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem)) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

być czytelny. 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie UZP i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem podanym w SWZ w 

Rozdziale VIII (https://miniportal.uzp.gov.pl/). 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

15. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne , z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w 

formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

16. W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

wykonawcy powinni posługiwać się 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego 

identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez 
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miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna 

na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. 

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użyt-

kownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do: godz. 10:00 dnia: 14.11.2022 r. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 

on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formula-

rza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofa-

nia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym 

lub podpisem osobistym. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i speł-

nianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

9. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu sta-

nowi Załącznik do SWZ. 

10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wyklu-

czenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o 

pełnomocniku stosuje się odpowiednio. 

12. 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 potwierdza-

jący, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zo-

bowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik do SWZ. 

13. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

14. Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią Załączniki do SWZ. 
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XI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem 

takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zamawiający, 

niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

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

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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, wykonawca, w celu 

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

pliku. 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁĄDANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO 

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowa-

nia, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji  z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z do-

kumentów, o których mowa w pkt. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub in-

nego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

4. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Przepisy pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego za-

soby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniają-

cym zasoby na takich zasadach. 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub doku-

mentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawia-

jący może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r., o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
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3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składania ofert, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o (art. 222, ust 5 Pzp): 

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. 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 

1 PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. 

2. Zamawiający badając podstawy do wykluczenia uwzględni postanowienia art. 111 ustawy Pzp.  

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych  przesłanek prze-

widzianych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022r. poz. 835), wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy; 

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdzia-

łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wy-

mieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpi-

sana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., 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 ww ustawy; 

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz.. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wyka-

zach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., 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 ww ustawy. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy w formie ryczałtu 

jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

niniejsza SIWZ oraz zakres rzeczowy z przedmiaru robót oraz wzór umowy.  

2. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach wynikających z dokumentacji projektowej, 

a przedmiarami robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferto-

wego, stanowiącego Załącznik do SWZ 
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5. Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).  

6. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oraz projekto-

wanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ, w szczególności: 

1) koszt wszystkich robót budowlanych i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

(nadzoru kierownika budowy), jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia,  

2) koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności: 

a) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót, dozoru terenu budowy, strzeżenia 

mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających, w szczególności z przepisów 

przeciwpożarowych, bhp itp., urządzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracowników; 

b) utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót, 

jak również dróg leśnych przylegających do terenu budowy;  

c) organizacji tymczasowego składowiska odpadów, gruzu, złomu, śmieci itp.; załadunku, trans-

portu i składowania gruzu, złomu, śmieci, odpadów itp.; 

d) zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; 

e) uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnień oraz warunków transportu materiałów budowla-

nych o tonażu przewyższającym wyznaczone ciężary dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich 

kosztów wynikających z faktu uzyskania zezwolenia; 

f) ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

g) uporządkowania terenu robót po zakończonych pracach oraz naprawieniem szkód spowodowa-

nych realizacją robót objętych zamówieniem nie później niż w terminie przekazania przez Wy-

konawcę robót i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane, 

3) ustawowo wymagany podatek VAT (stawkę podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do zapisów 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931)). 

7. Cena oferty brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie 

dla całości zamówienia. Na formularzu OFERTA należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, tj. 

łącznie z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) oraz oddzielnie stawkę podatku VAT w procentach (%) oraz 

cenę netto. Cena oferty musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgod-

nie z zasadą: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

Nie należy stosować opustów do końcowej ceny oferty. 

8. Przez cenę zgodnie z art. 7 pkt 1) Pzp – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, nawet jeżeli jest płacona na rzecz 

osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

9. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Przyjmuje się, że Wykonawca w cenie oferty zawarł cały zakres zamówienia ujęty w dokumentacji zamó-

wienia i zobowiązał się do zrealizowania całego zamówienia w pełnym zakresie. 

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla 

celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający (art. 225 PZP) dolicza do przedstawionej w 

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

12. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty bę-

dzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) to-

waru lub usługi, których dostawa lub świadczenia będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku; wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wyko-

nawcy, będzie miała zastosowanie tj. 23% lub inna stawka w % (w przypadku innej stawki należy 

wskazać podstawę prawną). W przypadku różnych stawek – należy wypisać wszystkie stawki. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty to: 

a) cena –  60 % (1% = 1 pkt) 

b) gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały – 40% (1% = 1 pkt) 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

1) KRYTERIUM CENY (X1) 

Oferta z najniższą ceną brutto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max 60 punktów procen-

towych. Oferty proponujące ceny brutto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczo-

nych wg wzoru: 

X1 = najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert x 60%  

cena badanej oferty 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do pełnego punktu (zgodnie z zasadą: poniżej 5 należy koń-

cówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

2) KRYTERIUM GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

I UŻYTE MATERIAŁY W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH (X2) 

W związku z ustalonym kryterium „Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte ma-

teriały”, Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy podlegające następującej ocenie 

punktowej. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy 

i dłuższy niż 60 miesięcy.  

Punkty będą przyznawane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formula-

rzu ofertowym stanowiącym Załącznik do SWZ. 

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę 

okres gwarancji na wykonane roboty ogólno-

budowlane i użyte materiały 
Ilość punktów do uzyskania w kryterium [X2] 

Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy 10 pkt. 

48 miesięcy 20 pkt. 

54 miesiące 30 pkt. 

60 miesięcy 40 pkt. 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 40 pkt.  

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, 

że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie wymaganym przez 

Zamawiającego  tj. 36 miesięcy. 

3. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (X), obliczonych wg poniższego 

wzoru: 

X =  X1 + X2 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji do-

tyczących złożonej oferty. Inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego 

– Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy. 

5. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym. 
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6. Suma punktów za kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy 

– maksymalna liczba punktów  za wszystkie kryteria wynosi: 100 pkt. 

7. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska we wszystkich  kryteriach oceny ofert 

największą łączną liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedsta-

wia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Jeżeli oferty otrzymały taką samą cenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną (art. 248 Pzp). 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wyko-

nawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatko-

wych zawierających nową cenę. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w For-

mularzu ofertowym. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowią-

zani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w niniejszej SWZ. 

12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wy-

konawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

13. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 12 oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się 

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający (zgodnie z art. 308 ust 2 PZP) zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

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

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

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Wybrany Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 

ze złożonej oferty. 
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 PZP) Zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

Przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca zobowiązany jest dopełnić 

pozostałych formalności, wynikających z niniejszej SWZ lub ustawy Pzp, w tym przedłożyć 

Zamawiającemu:  

a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiotowe zamówienie, 

b) obowiązującą polisę dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100 000 

zł, 

c) kosztorys ofertowy, w wersji uproszczonej, na podstawie którego wyliczył cenę oferty (kosztorys 

stanowił będzie podstawę do rozliczeń częściowych), 

d) uprawnienia osoby kierującej robotami budowlanymi. 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH 

OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w 

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

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

się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. 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". 
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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 p.z.p., 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. 

XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawia-

jącego w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia  ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdol-

nymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają 

uprawnienia, w niżej wymienionych specjalnościach: 

- Kierownik robót budowlanych: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograni-

czeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca co naj-

mniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. 

3. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdol-

ności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.  

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odnie-

sieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie wa-

runku przez Wykonawców. 

XX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WY-

KLUCZENIA (INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH) 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wyklu-

czenia z postępowania  (art. 125 ust. 1 Pzp ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – 

zgodnie z Załącznikami  do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 
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4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wy-

magał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złoże-

nia podmiotowych środków dowodowych. 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

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 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależ-

ności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przy-

gotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nieza-

leżnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 

Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczegól-

ności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowla-

nymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-

kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu sta-

nowi Załącznik do SWZ). 

3) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zamawiający może żądać: 

oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz 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). 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświad-

czenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub kon-

kursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 
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XXI. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB 

SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄ-CYCH 

ZASOBY 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach tech-

nicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łą-

czących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach pod-

miotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego te zdol-

ności są wymagane. 

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostęp-

niających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy śro-

dek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostęp-

niającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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 zdol-

ności dotyczą (- nie dot. dostaw). Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi 

Załącznik do SWZ. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności tech-

niczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wyko-

nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy (w zakresie objętym zamówieniem). 

6. 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. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wy-

kluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w po-

stępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację pod-

miotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdol-

nościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które do-

stawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 

stanowi Załącznik do SWZ. 

10. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń. 
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1) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne 

dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu 

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

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej 

„dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz inne 

informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz wymagania 

techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru 

dokumentów elektronicznych, określa 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. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

2) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej 

„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z 

zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych.   

3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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 , 

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

odpowiednio oznaczonym pliku.  

5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli 

zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub 

innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub 

języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane 

dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument.   

7) Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
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zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. 

8)  Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 

w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą;  

b) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9) Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać 

również notariusz.  

10) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku 

postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

11) Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż 

progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

12) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 rozporządzeniu, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału.  

13) Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

15) Zgodnie z § 8 rozporządzenia w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu 

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
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lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

16) Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu. 

17) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, 

wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 

18) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

19) Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 

następujące wymagania: 

a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

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

informatycznym nośniku danych;  

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

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

zapisanych informacji. 

XXII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 

UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 

UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 

WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI 

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 

części lub na poszczególne części zamówienia, wypełniając odpowiednio na formularzu ofertowym 

Część I i/lub II i/lub III w postępowaniu. 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dla poszczególnych części w wysokości 2 % ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla poszczególnych części musi być wniesione przed 

podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wa-

dium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

spośród w/w form zabezpieczenia. 

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono 

zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy 

PZP. 

11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 88 1020 3668 

0000 5702 0453 0853  z dopiskiem: „Zabezpieczenie - przebudowa Łambinowic część …. _26.1.6.2022” 

XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ART. 13 

RODO 

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole przetwarza dane zawarte w ofer-

tach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w spra-

wie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, 

które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 rozporządze-

nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, mają charakter danych 

osobowych. 

2. W świetle powyższego Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że: 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-

nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą 

w Opolu przy ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, (77) 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod ad-

resem: e-mail: cmjw@cmjw.pl, tel. 77 453 78 72, 

mailto:cmjw@cmjw.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie pod-

stawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-

zowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przy-

padku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie du-

żego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mają-

cych na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończo-

nego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym sko-

rzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgod-

nym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu za-

pewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego,  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-

stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynika-

jącym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 

w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 

2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przeka-

zane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca 
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składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych prze-

widzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym wykonawca składa w ofercie: 

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Wykaz załączników do SWZ:  

1) Projekt budowlany; 

2) Projekt wykonawczy; 

3) Wzór Formularza oferty dla części I, II, III; 

4) Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia dla części I, II, III; 

5) Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitało-

wej dla części I, II, III; 

6) Wykaz osób dla części I, II, III; 

7) Wzór umowy dla części I, II, III; 

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dla części I, II, III; 

9) Oświadczenie o aktualności informacji dla części I, II, III; 

10) Wzór oświadczenia na podstawie art. 117 ust. 4 dla części I, II, III; 

11) Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia – 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 narodo-

wego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dla części I, II, III; 

12) Przedmiary robót dla części I, II, III; 

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

14) Dokumentacja geologiczna. 


