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POSTĘPOWANIE  NR ZP.271.1.4.2021 
 

 
 

  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Biuro Zamówień Publicznych 

 
 

 

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

W A R U N K Ó W 

Z A M Ó W I E N I A 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie                                
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. 
 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3                         
ww. ustawy. 

 
 
Nazwa postępowania: „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do 

sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-
Leszczynach” – ETAP III 

 
                                                                    Zatwierdzam: 

                           
                               Burmistrz 
         Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
             
                                                                                                    Wiesław Janiszewski  

 
 

 
 
 

 
Czerwionka-Leszczyny dnia 6.04.2021 r. 
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Spis treści:  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony                        
internetowej prowadzonego postępowania. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3. Tryb udzielenia zamówienia; 

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

5. Opis przedmiotu zamówienia; 

6. Termin wykonania zamówienia; 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną                        
wprowadzone do treści tej umowy; 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie                        
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 

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

10.  Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

11. Termin związania ofertą; 

12. Opis sposobu przygotowania oferty; 

13. Sposób oraz termin składania ofert; 

14. Termin otwarcia ofert; 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1; 

16. Sposób obliczenia ceny; 

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

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

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje; 

21.  Informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje; 

22. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich                   
złożenia; 

23.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

24. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę                    
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
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zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części; 

25. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert                                  
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawia-
jący wymaga lub dopuszcza ich składanie; 

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

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli                                
zamawiający przewiduje takie wymagania; 

28. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 

29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 
wniesienia wadium; 

30. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

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

32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zama-
wiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot; 

34. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli                      
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121; 

35. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli                           
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

36. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji                          
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję 
elektroniczną; 

37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia                              
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93; 

38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je                   
prze-widuje. 

39. Informacje dodatkowe  

40. Załączniki  
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania. 
  
Nazwa i adres Zamawiającego:                                        
 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  ul. Parkowa 9 
 
Numer telefonu: 
 
Biuro Zamówień Publicznych:                 32/ 43 18 105, 32/ 42 95 961 
      
Adres poczty elektronicznej:               zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
 
Adres skrzynki podawczej ePUAP:      Skrytka ePUAP: /8411Z/UGIMCzerwionka 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:      https://bip.czerwionka-
leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html 
 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                                         
z postępowaniem o udzielenie zamówienia:     
 
https://bip.czerwionka-
leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia:               
 
tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
4.  Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                                     
z możliwością prowadzenia negocjacji: 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 
5. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja ogrzewania piecowego wraz z wykonaniem 
instalacji c.o., wymianą stolarki okiennej, wykonaniem robót dociepleniowych wraz                      
z robotami towarzyszącymi na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-
Leszczynach - Etap III, obejmujący budynki przy ulicy Mickiewicza 4, 6, 8, 10 i ulicy                       
Szkolnej 1. 
 
5.2. Na przedmiot umowy, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.:   

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z pracami towarzyszącymi, 
b) docieplenie stropu nad piwnicą, 
c) obniżenie posadzki piwnic (wykonanie nowych warstw), 
d) wydzielenie i wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego, 

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
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e) montaż instalacji c.o. w każdym lokalu mieszkalnym, 
f) dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła dla Centrum Informacji Turystycznej 

(CIT) przy ul. Mickiewicza 10, 
g) podział jednego pomieszczenia piwnicznego na dwa mniejsze, 
h) docieplenie stropu poddasza, 
i) docieplenie ścianek i stropów nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poddaszu od 

strony strychów, 
j) likwidacja istniejących pieców na paliwo stałe, 
k)  roboty elewacyjne związane z wymianą stolarki (czyszczenie ościeży, parapetów, 

roboty naprawcze konstrukcji drewnianych, zamurowania otworów wtórnych, 
odtworzenie otworów pierwotnych), 

l)  wymiana lamp nad wejściami do budynków, wymiana żarówek oświetlenia na 
klatkach schodowych, 

m)  prace konserwatorskie/ wzmocnienie konstrukcji lukarn przy wymianie stolarki 
okiennej, 

n)  roboty odtworzeniowe w piwnicach. 
 
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załączniki 6,7,8,9,10,11 i 12 do niniejszej SWZ oraz w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik Nr 13 do niniejszej SWZ. 
 
5.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
Główny przedmiot:  
                     45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Dodatkowe przedmioty : 
 
  45000000-7 Roboty budowlane 

             45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
  obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  
  lądowej i wodnej 
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
  roboty ziemne 
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
  i inne podobne roboty specjalistyczne 
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
  ciesielskie 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
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  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
  45262300-4 Betonowanie 
  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych 
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
  45431000-7 Kładzenie płytek 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  45443000-4 Roboty elewacyjne 
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
  45453100-8 Roboty renowacyjne 
 
6.  Termin wykonania zamówienia 
 
6.1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 195 dni od dnia zawarcia umowy,                                            
z zastrzeżeniem pkt.6.2. 
 
6.2.Terminy zakończenia wskazanych poniżej etapów realizacji :  
 

a) wydzielenia i wykończenia poszczególnych pomieszczeń węzłów cieplnych,                        
we wszystkich budynkach mieszkalnych wymienionych w pkt. 5.1. do dnia 30.08.2021 r.  
 
b) wykonania instalacji wewnętrznych c.o. we wszystkich budynkach mieszkalnych 
wymienionych w pkt. 5.1 do dnia 30.08.2021 r.  
 

6.3. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia umowy. 
 
6.4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie do 2 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy, czego jednak warunkiem jest dostarczenie 
Zamawiającemu do dnia przekazania terenu robót: 
 

a) harmonogramu realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 22 
projektowanych postanowień umownych, 

b) tabeli elementów rozliczeniowych, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 22 
projektowanych postanowień umownych,  

c) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ów informacji,                            
o których mowa w § 4 ust.1 pkt 23 projektowanych postanowień umownych, o ile 
są mu znane, 

d) oświadczenia Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez 
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Zamawiającego czynności. 
e) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót budowlanych. 

 
6.5. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów 
o których mowa w pkt. 6.4, termin przekazania Wykonawcy terenu robót przesunie się                         
o taką liczbę dni, o jaką nastąpi opóźnienie w przekazaniu ww. dokumentów 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
 
6.6. Wykonawca ponosi pełne ryzyko opóźnienia przekazania terenu robót w przypadku 
niedostarczenia wskazanych w pkt. 6 4 dokumentów. 
 
6.7. Późniejsze przekazanie Wykonawcy terenu robót z przyczyn, o których mowa                     
w pkt. 6.5 pozostanie bez wpływu na termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
określony w pkt. 6.1. oraz na termin zakończenia realizacji wydzielenia i wykonania 
poszczególnych pomieszczeń węzłów cieplnych i instalacji c.o., o których mowa w pkt. 6.2. 
 
6.8. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określony w pkt. 6.1 jest 
terminem zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę kompletnego                                                 
i pozbawionego wad przedmiotu umowy. 
 
6.9. Wykonawca  udzielając informacji wskazanych w pkt.6.4 ppkt c) i d)  złoży jednocześnie 
Zamawiającemu oświadczenie o następującej treści : 
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem                    
w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy.” 
 
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy; 
 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 
do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia na warunkach określonych                                              
w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ. 
 
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje                                                     
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej. 
 
Informacje ogólne  
 
8.1.  W  przedmiotowym postępowaniu  komunikacja  między  Zamawiającym                                                      
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:  
 

1) miniPortalu,  który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3) poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
a także strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.czerwionka-
leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html 
 
8.2.  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  niniejszym postępowaniu,  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” dostępnych  na  ePUAP  i  udostępnionych  również  na  miniPortalu. 
 
8.3.  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).  
 
Korzystnie przez Wykonawcę z miniPortalu jest jednoznaczne z akceptacją dokumentów,                 
o których mowa powyżej.  
 
8.4.  Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych 
formularzy: „Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”                                       
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.   
 
8.5.  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.   
 
Ponadto oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej, zostanie złożone                          
Zamawiającemu z chwilą, gdy wprowadzone je do środka komunikacji elektronicznej w taki 
sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią.  
 
8.6. Identyfikator postępowania stanowi załącznik Nr 14 do niniejszej  SWZ. 
 
 Dane  postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście wszystkich postępowań                            
w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej                                         
z zakładki Postępowania.  
 
8.7. Sposób  sporządzenia dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody                                               
z  wymaganiami  określonymi w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia                                 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  
wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 
z 2020 poz. 2452).  
 
8.8. Ofertę wraz z załącznikami a także podmiotowe środki dowodowe, o których mowa                 
w niniejszej SWZ, należy sporządzić w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

mailto:zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
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elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
 
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane                         
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych zgodnych                   
z Rozporządzeniem 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 lub 
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszej SWZ. 
 
Zamawiający wskazuje jako pożądany format przesyłu danych: pdf.  
 
Złożenie oferty 
  
8.9.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  
wycofania  oferty lub  wniosku” dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  
miniPortalu.  
 
Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  
 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
 
8.10.  Ofertę  należy sporządzić w języku polskim.   
 
8.11.   Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
8.12. Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został                                      
w  „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
8.13. 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, 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik   
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część należy ten plik zaszyfrować.    
 
8.14. Do oferty należy dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy 
Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ, pod rygorem nieważności 
w  formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  
podpisem  osobistym.  
 
8.15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   
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8.16. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  
pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” 
dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
 
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
 
8.17.  Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
 
Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  dotyczy 
składania ofert)   
 
8.18. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym                                              
a Wykonawcami  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (za wyjątkiem 
składania ofert),  zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie  
za  pośrednictwem dedykowanego   formularza:   „Formularz do komunikacji” dostępnego  
na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal. 
 
We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający                            
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania.   
 
8.19. Zamawiający i Wykonawcy mogą również  komunikować  za  pomocą  poczty 
elektronicznej. 
 
Korespondencje w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres email: 
zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
 
Korespondencja w sprawie niniejszego zamówienia może zostać wysłana od 
Zamawiającego z adresu email: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl lub seod@gminacl.pl 
 
8.20. Dokumenty elektroniczne, składane  są  przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza  do  komunikacji”  jako  załączniki.   
 
Zamawiający  dopuszcza  również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na  wskazany adres  email. 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:  
 
8.21. Wykonawca, na podstawie art. 284 ust 1 ustawy Pzp, może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ 
 
8.22. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  
wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
8.23. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 8.22, 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

mailto:zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
mailto:zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
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i złożenia odpowiednio ofert.  
 
8.24. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym 
mowa w pkt 8.22, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  
 
8.25. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 8.23, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
8.26. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
8.27. W uzasadnionych przypadkach zamawiający, na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp,  
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SWZ. 
 
8.28. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 
8.29. W przypadku gdy zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie 
wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ                     
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie. 
 
8.30. Zamawiający poinformuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
 
9.  Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
 
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.   
 
10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 
 
Bożena Fuks – Naczelnik Biura Zamówień Publicznych 
Katarzyna Dulias – pracownik Biura Zamówień Publicznych 
 
11. Termin związania ofertą; 
 
11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.05.2021 r.  
 
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
11.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                                     
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
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11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
12. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
12.1. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektro-
nicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnio-
nych do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z załączonym wzorem oferty wg Załącznika 
Nr 1 do niniejszej SWZ. 
 
12.2. Do oferty należy dołączyć w formie załączników: 
 

1) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 
ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ. 
 
Dołączone do oferty „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust 1 ustawy Pzp)  stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w pkt 15 niniejszej SWZ oraz dowód 
potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 21.4 niniejszej SWZ. 
 
W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) 
„Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 
ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                             
w postępowaniu. 
 
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby wraz z ww. oświadczeniem przedstawia także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby w  formie 
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem 
zaufanym  lub  podpisem  osobistym osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.. 
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 
ustawy Pzp) należy dołączyć pod rygorem nieważności w  formie 
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem 
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zaufanym  lub  podpisem  osobistym osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się                             
o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. 
 
W sytuacji o której mowa w pkt 15.3 niniejszej SWZ Wykonawca wraz                               
z   ww. oświadczeniem dołącza do oferty, dowody, że spełnił łącznie przesłanki                          
o których mowa w pkt 15.3 SWZ. 

 
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia lub podmiotu 
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania – odpis/y 
lub informacja/e z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji   
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa 
powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                     
i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże w ofercie dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
  
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów,                               
o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądać 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 
dokumentów. 
 

3) jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy, 
 
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie (umocowanie) do podpisania i złożenia oferty lub do podpisania    
i złożenia oferty oraz podpisania umowy.  

 
4) jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty lub oświadczenia dotyczące 

odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa na podstawie 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

 
5) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy                                                                                                                                                                                                                                                         
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potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

 
6) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu                                 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania                                               
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

 
7) przypadku, o którym mowa w pkt 21.4.3 niniejszej SWZ - oświadczenie 

dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o którym mowa w pkt 21.4.3 niniejszej SWZ, z którego 
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy 
(oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp),  

 
8) inne – wg potrzeb i postanowień niniejszej SWZ. 

 
12.3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formacie danych zgodnym                                                     
z Rozporządzeniem 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. 
 
Zamawiający wskazuje jako pożądany format przesyłu danych: pdf.  
 
W przypadku przekazywania oferty lub załączników  w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Zamawiający zaleca 
aby oferta lub załączniki zostały podpisane wewnętrznym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać                   
o obowiązku dołączenia do podpisanego pliku także pliku podpisującego, który generuję się 
automatycznie podczas złożenia podpisu.  
 
12.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, wystawione przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby oraz 
pełnomocnictwo Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
W przypadku gdy oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca 
przekazuje 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 w przypadku:  
 

1) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie                 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

2) pełnomocnictwa – mocodawca. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

15 

 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
może dokonać również notariusz. 
 
12.5 W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się   o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby, jako dokument elektroniczny, Wykonawca przekazuje ten dokument.  
 
W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których 
mowa powyżej, zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca 
przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 
notariusz. 
 
12.6. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w 12.4 i 12.5, 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. 
 
12.7. Podpisaną ofertę wraz z podpisanym załącznikami Wykonawca kompresuje do 
jednego pliku archiwum (ZIP), który należy zaszyfrować i przekazać Zamawiającemu za 
pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub  wniosku” 
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  
 
Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania 
 
12.8. Jeżeli jedna osoba podpisuje kilka dokumentów elektronicznych w formacie 
poddającym dane kompresji, to opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym tej 
osoby, jest równoznaczne z opatrzeniem przez tą osobą wszystkich dokumentów zawartych 
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych skompresowanych 
formatem danych niezgodnym z Rozporządzeniem 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 np. formatem rar. 
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12.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 
12.9.1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 
 

W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania        
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
Pełnomocnictwo może również wynikać z innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
Przyjmuje się, że ww. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy                                                          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania                                              
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również 
pełnomocnictwo (umocowanie) do podpisania oferty. 
 

W takim przypadku  wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
 
12.9.2 W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) każdy wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu                                
z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.       
                         
12.9.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                  
(np. przez konsorcjum) : 
 

a) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.1 lit a winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców, 

b) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.1 lit b winien 
spełniać samodzielne co najmniej jeden z tych wykonawców, 

c) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit a winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców, 

d) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit b winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,  

e) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit c winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
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 W odniesieniu do ww. warunków udziału w postępowaniu 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 przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy 
Pzp). 

 
12.10. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  
 
Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz                               
z przekazaniem takich informacji musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w  pkt 14.4 niniejszej SWZ. 
 
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, 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym                 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik   
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część należy ten plik zaszyfrować.    
 
12.11. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 
 
12.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
12.13. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. 
 
13. Sposób oraz termin składania ofert; 
 
13.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godz. 9:00:00 
 
13.2. Ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  i udostępnionego 
również na miniPortalu. 
 
13.3. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach postępowania.  
 
13.4. Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został w  „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
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13.5. Prawidłowo zaszyfrowana oferta wraz z załącznikami powinna zostać przekazana                               
Zamawiającemu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
 
13.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   
 
13.7. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  
pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” 
dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
 
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
 
13.8.  Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
 
14. Termin otwarcia ofert; 
 
14.1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r., o godzinie 10:00.  
 
14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania.  
 
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) łącznych cenach brutto złożonych ofert. 
 
15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1; 
 
15.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.                               
 
15.2. Zamawiający, zastrzeżeniem pkt 15.3, 15.4 i 15.5, wykluczy z niniejszego 
postępowania 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, 
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia 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, 

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

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 
 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 
 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
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oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie 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 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
15.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu, w okolicznościach określonych                                        
w pkt 15.2. ppkt  1, 2 i 5  ustawy Pzp, może ubiegać się o udzielenie zamówienia 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. 

 
15.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w 15.3, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy.  
 
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 15.3, nie będą 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę. 
 
15.5. Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 
 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 15.2. ppkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od 
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
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2) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.2. ppkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa 
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 15.2 ppkt 1 
lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej 
decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że                               
w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

 
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.2 ppkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.2 ppkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.2. ppkt 6,                                                                                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące 
podstawą wykluczenia. 

 
15.6 W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) każdy wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu                                                           
z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.        
                        
15.7. W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, podmioty te nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.        
 
16. Sposób obliczenia ceny; 
 
16.1.  Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa 
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, z tym że przedmiary robót,  które 
wchodzą w skład dokumentacji projektowej stanowią jedynie materiał pomocniczy do 
wyceny. 
 

16.2. Cena ofertowa brutto, wyliczona na podstawie pkt 16.1. jest ceną ryczałtową, braną 
pod uwagę przy wyborze oferty, która wprowadzona zostanie bez negocjacji do umowy. 
Przyjęta formuła wynagrodzenia ryczałtowego oznacza, że podana przez Wykonawcę cena 
ma charakter stały, jednoznaczny i ostateczny. 

 
16.3. Wykonawca w cenie ofertowej brutto (wynagrodzeniu ryczałtowym) zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie koszty związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi normami                            
i przepisami oraz warunkami określonymi w SWZ, wykonaniem pełnego zakresu 
rzeczowego robót stanowiącego przedmiot zamówienia tj. wszelkie koszty związane                                                                   
z realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania  wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także  
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.                     
 
Ponadto cena ofertowa brutto musi uwzględniać wykonanie wszelkich prac i czynności, 
których nie wskazuje dokumentacja projektowa, a których wykonanie z oczywistych 
względów jest niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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16.4. Zamawiający ustala, iż wpisane do tabeli przedmiaru dane dotyczące katalogów 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych 
katalogów nie oznaczają obowiązku Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej 
zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 
 

16.5. Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wycenić metodą kalkulacji 
szczegółowej z podaniem ceny brutto. Wycenione przedmiary robót stanowiące kosztorysy 
ofertowe wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka roboczogodziny, koszty 
ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu) będą dostarczone Zamawiającemu przez 
wybranego w postępowaniu Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Niedostarczenie ww. 
dokumentów lub dostarczenie dokumentów niezgodnych z SWZ - warunkami postępowania, 
w tym m.in. z opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą skutkować będzie 
niepodpisaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
16.6. Cenę ofertową należy podać w następujący sposób: 
 

- łączną cenę brutto – cyfrowo oraz słownie, w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, 
a także cenę brutto za wykonanie robót w poszczególnych budynkach – cyfrowo, w złotych 
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
 

Uwaga: 
Cenę brutto dla wszystkich robót w budynku przy ul. Mickiewicza 4,6,8 oraz przy                  
ul. Szkolnej 1 należy wyliczyć przy zastosowaniu 8% stawki podatku VAT. 
Natomiast cenę brutto dla robót w budynku przy ul. Mickiewicza 10 należy podać 
uwzględniając fakt, iż: 
a) roboty budowlane, instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne należy wyliczyć 
przy zastosowaniu 8% stawki VAT, 
b) zakup i dostawę pompy ciepła w tym budynku należy wyliczyć przy zastosowaniu 
23 % stawki VAT. 
 

16.7. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena ofertowa brutto podana                          
w ofercie. 
 
17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert; 
 
17.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium ceny oraz 
kryteriów jakościowych określonych w pkt 17.2 i 17.3. 
 
17.2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
 

1) cena                                                       -  60 % 

2) okres gwarancji        - 16 % 

3) wysokość kary umownej                                                                        - 14 % 

4) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia                - 10 % 
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17.3.  Sposób oceny ofert: 
 
1) Kryterium cena: 
 
Za oferowaną łączną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 60 pkt. 
 
Tę liczbę punktów (60) otrzymuje oferta, spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu, z najniższą łączną ceną brutto. 

Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru: 
 

             X1 =  Cn/Cw x  60% x 100 

                
gdzie:    

   X1     -    ilość punktów przyznanych ocenianej  ofercie w kryterium cena, 
     Cn     - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert 

niepodlegających odrzuceniu, 
         Cw    -     łączna cena brutto danego Wykonawcy zaoferowana w badanej ofercie. 
      
2) Kryterium okres gwarancji  
 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres udzielonej gwarancji na roboty 
budowlane, montażowe oraz dostarczony i zainstalowany osprzęt, armaturę a także 
wyposażenie oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia i zabudowane materiały itp.,  
wskazując (wybierając) jeden z poniższych okresów i wykreślając pozostałe: 
 

a) 60 miesięcy lub, 
b) 66 miesięcy lub, 
c) 72 miesiące 

 
- licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.  
 
Za okres udzielonej gwarancji maksymalnie można otrzymać 16 pkt. 

Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę 
w ofercie będzie punktowany zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

a) 60 miesięcy - X2 = 0 pkt, 
b) 66 miesięcy - X2 = 8 pkt, 
c) 72 miesiące - X2 = 16 pkt, 

 
gdzie X2 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji. 

Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 
 
3) Kryterium wysokość kary umownej  
 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wysokość kary umownej za każdy dzień 
zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując (wybierając) jedną z poniższych kar: 
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a) 0,1 % lub, 
b) 0,2 % lub, 
c) 0,3 % 

 

- łącznego wynagrodzenia brutto (łącznej ceny ofertowej brutto), licząc od dnia następnego 
po upływie terminu wykonania zamówienia. 
 

Za wysokość ww. kary umownej maksymalnie można otrzymać 14 pkt. 

Wysokość kary umownej podana przez Wykonawcę w ofercie będzie punktowana zgodnie 
z poniższym zestawieniem: 
 

a) 0,1 %   - X3 = 0 pkt, 
b) 0,2 %   - X3 = 7 pkt, 
c) 0,3 %   - X3 = 14 pkt, 

 

gdzie X3 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium wysokość kary umownej. 

Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 
 
 4) Kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia                            
 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czy osoba, którą wykonawca skieruje do 
realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2                 
lit. a) niniejszej SWZ, dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu kierowania robotami 
budowlanymi związanymi z przebudową lub remontem 3 zamieszkałych budynków 
wielorodzinnych. 
 
W przypadku gdy osoba, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia posiadająca 
uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 lit. a), dodatkowo posiada 
doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie                               
w rozumieniu kierowania robotami budowlanymi związanymi z przebudową lub 
remontem 3 zamieszkałych budynków wielorodzinnych, oferta Wykonawcy otrzyma                    
w przedmiotowym kryterium maksymalną ilość punktów – X4 = 10 pkt.  
 
W przypadku gdy osoba, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia posiadająca 
uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 21.4.2 lit. a), dodatkowo nie posiada 
doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie                       
w rozumieniu kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową, przebudową 
lub remontem 3 zamieszkałych budynków wielorodzinnych., oferta Wykonawcy 
otrzyma  w przedmiotowym kryterium  – X4 = 0 pkt. 
 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza, że doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi związanymi z przebudową lub remontem 3 zamieszkałych budynków 
wielorodzinnych może zostać zdobyte w ramach jednego lub kilku zamówień. 
 
gdzie X4 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia. 
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Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 
 
17.4 Przy obliczaniu punków, o których mowa w pkt 17.3 ppkt 1, Zamawiający zastosuje 
zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku wg. zasady, że trzecia cyfra po przecinku                       
od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra 
po przecinku będzie mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 
 
17.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma największą 
łączną ilość punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 
      X = X1 + X2 + X3 + X4  
gdzie: 

X – łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

X1 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, 

X2 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji, 

X3 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium wysokość kary umownej, 

X4 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia. 
 
17.6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze poinformuje równocześnie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert                  
i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
17.7. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
 
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty                         
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
 
18.1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 
wypełnienia treści umowy. 
 
18.2. Zamawiający uzgodni z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie,                          
miejsce i termin zawarcia umowy. 
 
18.3. Przed podpisaniem umowy wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wycenione przedmiary robót                 
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(kosztorysy ofertowe) wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka 
roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu). 
 
Niedostarczenie ww. dokumentów lub dostarczenie dokumentów niezgodnych z SIWZ - 
warunkami przetargu, w tym m.in. z opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą 
skutkować będzie niepodpisaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
18.4. Przed podpisaniem umowy wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca 
zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w pkt 38 niniejszej SWZ.  
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
 
19.1. W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy – Prawo zamówień 
publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych                
w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dział IX  art. 505–590). 
 
 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                    
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
 
19.2. W niniejszym postępowaniu 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; 
 
19.3. Szczegóły dotyczące postępowania odwoławczego określa Dział IX Rozdział 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej). 
 
20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 
zamawiający je przewiduje; 
 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przesłanek wykluczenia                                  
z postępowania, o których mowa w art. 109 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
21. Informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje; 
 
21.1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: zdolności do występowania                           
w obrocie gospodarczym: 
 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do 
występowania w obrocie gospodarczym. 
 
21.2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do 
występowania w obrocie gospodarczym. 
 
21.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. 
 
21.4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
21.4.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
się wykonaniem: 
 

a)  co najmniej jednego zamówienia, o wartości co najmniej 300.000,00 zł 
brutto, obejmującego w swym zakresie wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu/wymianie wewnętrznej instalacji c.o., 
zrealizowanego należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, 
oraz  

b) co najmniej jednego zamówienia, o wartości co najmniej 300.000,00 zł 
brutto, obejmującego w swym zakresie wykonanie robót budowlanych 
polegających na wymianie stolarki budowlanej, zrealizowanego należycie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                           
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

 

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości zamówień tj. jednego 
zamówienia, którego zakres będzie obejmował łącznie wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu/wymianie wewnętrznej instalacji c.o., oraz wymianie 
stolarki budowlanej. 

W takim przypadku wartość takiego zamówienia musi wynosić co najmniej 300 000,00 
zł brutto. 
 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania                                 
o udzielenie niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu). 
Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć 
przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP                                           
i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
(zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). 
 
21.4.2. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 
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a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych 
przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia 

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji                     
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą 
skieruje do realizacji zamówienia. 

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji                 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym 
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji 
zamówienia. 
 

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości osób, których łączny zakres 
uprawnień będzie obejmował w/w specjalności. 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez                                             
to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane  ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z póź. zm.) jak również 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.                             
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz. 220.). 
 
21.4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                  
(np. przez konsorcjum) : 
 

a) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.1 lit a winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców, 

b) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.1 lit b winien 
spełniać samodzielne co najmniej jeden z tych wykonawców, 

c) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit a winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców, 

d) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit b winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,  

e) warunek udziału w postępowaniu określone odpowiednio w pkt 21.4.2 lit c winien 
spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 W odniesieniu do ww. warunków udziału w postępowaniu 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.  
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W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy 
Pzp). 

 

Udostępnianie zasobów  

 
21.4.4. Wykonawca  może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                       
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
 

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,                      
o których mowa w pkt w pkt 21.4.1 i 21.4.2  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  
 

21.4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi 
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać 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. 

 
21.4.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 21.4.1 i 21.4.2                             
a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy. 
 
21.4.7. 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 zażąda, aby wykonawca                           
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
21.4.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
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21.4.9. Jeżeli 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 spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 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. 
Postanowienia pkt 21.4.7. stosuje się odpowiednio. 
 
22. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie 
wymagał ich złożenia; 
 
22.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 21.4 niniejszej SWZ, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                 
w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych 
na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:  

 
1) wykaz robót budowlanych (wg wzoru Załącznik Nr 4) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, liczonych wstecz o dnia                        
w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami ,                  
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli  
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 
 
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz 
musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył. 
 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego (wg wzoru Załącznik Nr 5), w szczególności odpowiedzialnych 
za 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. 

 
22.2. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                           
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne o ile wskaże w załączonym do oferty „oświadczeniu                             
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie 
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o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) dane umożliwiające dostęp do podmiotowych 
środków dowodowych. 
 
22.3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia sporządzone                      
w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.   
 
22.4. Wykonawca, składa podmiotowe środki dowodowe zgodnie z przepisami 
rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy     
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                       
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz.2415) w zakresie i w sposób określony w  rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  
informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).  
 
22.5. Podmiotowe środki dowodowe należy sporządzić w formacie danych zgodnym                                                     
z Rozporządzeniem 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. 
 
Zamawiający wskazuje jako pożądany format przesyłu danych: pdf. 
 
22.6. Podmiotowe środki dowodowe wystawione przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, Wykonawca 
przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
Wykonawca przekazuje 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, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 
 
22.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się                                 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, 
Wykonawca przekazuje ten dokument.  
 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej zostały 
wystawione jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
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odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 
 
22.8. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 22.6 i 22.7, 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. 
 
23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych; 
 
Oferta powinna obejmować całość zamówienia.  
 
Zadanie pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego 
nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” jest 
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Roboty budowlane, które należy wykonać w ramach tego projektu zostały 
podzielone na 5 etapów stanowiących odrębne postępowania, przy czym etap III stanowi 
przedmiot  niniejszego postępowania. 
Zakres każdego z 5 etapów jest dostosowany do planu inwestycyjnego dostawcy ciepła, 
który będzie realizował rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o swój ściśle określony 
harmonogram. Ponadto wynika on z faktu, że każda ze stron ulic (odpowiadająca 
poszczególnym etapom), przy których znajdują się budynki jest zasilana w ciepło z odrębnie 
projektowanej i realizowanej nitki ciepłowniczej. Dalszy podział zamówienia na części 
spowodowałby wystąpienie dużego ryzyka braku skoordynowania poszczególnych 
zakresów prac skutkującego niedostosowaniem się do harmonogramu wykonania przyłączy 
oraz wyposażania pomieszczeń węzłów cieplnych w kompaktowe wymienniki ciepła                             
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie sezonu grzewczego. 
 
24. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub 
maksymalną liczbę 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 liczbie części; 
 
Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
 
25 Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 
 
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  
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26 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                                                     
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp; 
 
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 
            
Zamawiający wymaga by wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu robót 
opisanych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy będą wykonywały osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy.  
 
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 

a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych                   
z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę 
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy, 

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez 
Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem czynności przez tę osobę 
wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia 
tej osoby inną osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje jeżeli takowe są wymagane na tym stanowisku, 

c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 

 
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;  
 
Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy i przed przekazaniem terenu robót, 
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu osób, które będą wykonywały wymagane przez 
Zamawiającego czynności.  
 
Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 
 
Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie 
realizował wymagane przez zamawiającego czynności. 
 
 Ww oświadczenie Wykonawca składa jeżeli powyższe dane będą mu znane. 
 
Ponadto w trakcie realizacji umowy, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego,                           
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w szczególności:  
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a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy       

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy,  

d) inne dokumenty 
 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy  o pracę, rodzaj oraz zakres obowiązków pracownika. 
 
Nieprzedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy oświadczenia,  
o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenie w trakcie realizacji umowy na wezwanie 
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej                                               
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez 
osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez 
Zamawiającego czynności; 
 
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań: 
 
W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności.  
 
W związku z powyższym Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
 

a) żądania wskazanych powyżej oświadczeń i dokumentów, o których mowa                   
w pkt 2, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wymagane przez Inwestora czynności, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy stwierdzony 
przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę o pracę.  
 
27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 
 
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa                          
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
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28. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli 
zamawiający przewiduje takie wymagania; 
 
Zamawiający nie zastrzega sobie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 
 
29 Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje 
obowiązek wniesienia wadium; 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
30. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1                  
pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp 
 
31 Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,                             
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje 
możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu 
tych dokumentów; 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji 
lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 
32.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych; 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot; 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
34. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
ustawy Pzp; 
 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań.  
 
35. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

36 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
36. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, 
jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną; 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
 
37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
ustawy Pzp; 
 
Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert, w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający je przewiduje. 
 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości                                                                        
5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie. 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach 
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem 
poniższych postanowień:   
 
1) w przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie, o którym 
mowa w pkt 6.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie 
(w przypadku wniesienia go w innej formie niż w pieniądzu).              
                             
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia Inwestor wstrzyma 
wypłatę kwoty w wysokości 5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie z należnych 
Wykonawcy faktur, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedłużonego lub nowego 
zabezpieczenia.      
                  
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę nowego lub przedłużonego 
zabezpieczenia w okresie ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający  zmieni 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 
2)   jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
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W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na                    
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego                  
w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania                    
w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego. 
 
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. 
 
Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
30% kwoty zabezpieczenia pozostaje na rachunku lub do dyspozycji Zamawiającego na 
okres rękojmi za wady lub gwarancji. 
 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji      
w wysokości 30 % zabezpieczenia, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji  
 
39.  Informacje końcowe 

 
39.1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
39.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
39.3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, 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 zamawiający doliczy 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć.  
 
W związku z powyższym Wykonawca w ofercie ma obowiązek:  
 

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

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

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

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

będzie miała zastosowanie. 
 
39.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                              
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
 
Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile są już znani podać nazwy ewentualnych 
podwykonawców. 
 
Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawstwa – zgodnie z zapisami 
projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ. 
 
39.5. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia – zgodnie z zapisami 
projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ. 
 
39.6. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. W związku z powyższym w każdym 
przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat technicznych i systemów referencji technicznych należy 
rozumieć, że odniesieniom tym towarzyszą wyrazy 'lub równoważne”. 
Ponadto powołane w opisie przedmiotu zamówienia parametry czy dane techniczne 
materiałów /urządzeń mają być uznane za wiążące, a proponowane przez Wykonawcę 
materiały /urządzenia można uznać za im równoważne wówczas, gdy spełniają one te 
właśnie parametry istotne z punktu widzenia zamawiającego oraz wynikające                                             
z dokumentacji projektowej. 
Jednocześnie występujące w opracowaniach ewentualne nazwy, typy i pochodzenie 
produktów nie są dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów                              
i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie 
standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych 
założonych w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę ustalonej ceny 
ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zamiaru wbudowania 
urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji 
technicznej, Wykonawca, w stosunku do użytych równoważnych materiałów i urządzeń (jak 
również dla wszystkich zmienionych elementów) ma obowiązek posiadać w stosunku do 
użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie                      
w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. 
 
39.7. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zachowania poufnego charakteru 
informacji przekazanych wykonawcy w toku niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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39.8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                     
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuję, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  reprezentowana 
przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  

 telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy                                   
tj. w poniedziałek od 730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1400. 

 e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl  
 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl,                            
kom 0 694 441 226 
 
3) Dane osobowe pozyskane od Wykonawców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia                            
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku  z następującymi 
przepisami prawa:  
 
- ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych,  
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 
 
oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                          
w szczególności podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania                      
w oparciu o art. 18 i 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, podmioty upoważnione do kontroli lub podmioty, które złożyły wniosek                                   
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to z instrukcji 
kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny administratora. 
 
6) Pani/Pan posiada : 
  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących.  

 
 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

mailto:iod@czerwionka-leszczyny.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 
danych osobowych  z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do ich sprostowania 
lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym                   
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                    
w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego.  
 
Zgłoszenie żądania ograniczania przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust 1 
RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 
2 rozporządzenia 2016/679. 

 
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. 

 
7) Pani/Panu nie przysługuje: 
 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym w Ogłoszeniu                                                        
o przedmiotowym zamówieniu oraz w niniejszej SWZ wraz z Załącznikami w związku                               
z przepisami: 
 
- ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych,  
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 
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jest obligatoryjne w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  
 
9) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 
 
10) Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, 
stosuje się odpowiednio. 
 
11) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem. 
 
39.9. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             
27 kwietnia 2016 r. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
39.10. Każdy Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w związku                                
z przedmiotowym postępowaniem, zobowiązany jest w pełnym zakresie przestrzegać 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                             
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w szczególności 
przetwarzać te dane tylko i wyłącznie  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.  
 
39.11. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:   
 

1) Specyfikacji, SWZ - należy pod tym pojęciem rozumieć postanowienia niniejszej 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

2) ustawie, ustawie Pzp - należy pod tym pojęciem rozumieć ustawę z dnia                                                                                                                
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.), 

3) RODO, ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. – należy pod tym pojęciem rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                          
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 
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39.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.                            
poz. 2019 z późn.zm.), a także przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 
40. Załączniki do SWZ 
 
Załącznik Nr 1 – wzór oferty, 
 
Załącznik Nr 2 –  „oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) - wzór, 
 
Załącznik Nr 3 – projektowane postanowienia umowy wraz z wzorem karty gwarancyjnej, 
 
Załącznik Nr 4 - wykaz robót budowlanych  - wzór, 
 
Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego – wzór, 
 
Załącznik Nr 6 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej  
 
Załącznik Nr 7a -  projekt budowlany dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 7b -  projekt budowlany dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 7c - projekt budowlany dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 7d-  projekt budowlany dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 7e-  projekt budowlany dla budynku ul. Szkolna 1 
 
Załącznik Nr 8a -  projekt wykonawczy dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 8b -  projekt wykonawczy dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 8c - projekt wykonawczy dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 8d-  projekt wykonawczy dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 8e-  projekt wykonawczy dla budynku ul. Szkolna 1 
 
Załącznik Nr 9a -  przedmiar robót branży budowlanej dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 9b -  przedmiar robót branży budowlanej dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 9c - przedmiar robót branży budowlanej dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 9d-  przedmiar robót branży budowlanej dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 9e-  przedmiar robót branży budowlanej dla budynku ul. Szkolna 1 
 
Załącznik Nr 10a -  przedmiar robót branży sanitarnej dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 10b -  przedmiar robót branży sanitarnej dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 10c - przedmiar robót branży sanitarnej dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 10d-  przedmiar robót branży sanitarnej dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 10e-  przedmiar robót branży sanitarnej  dla budynku ul. Szkolna 1 
 
Załącznik Nr 11a -  przedmiar robót branży elektrycznej dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 11b -  przedmiar robót branży elektrycznej dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 11c - przedmiar robót branży elektrycznej dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 11d-  przedmiar robót branży elektrycznej dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 11e-  przedmiar robót branży elektrycznej dla budynku ul. Szkolna 1 
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Załącznik Nr 12a -  Program Prac Konserwatorskich dla budynku ul. Mickiewicza 4 
Załącznik Nr 12b -  Program Prac Konserwatorskich dla budynku ul. Mickiewicza 6 
Załącznik Nr 12c - Program Prac Konserwatorskich dla budynku ul. Mickiewicza 8 
Załącznik Nr 12d-  Program Prac Konserwatorskich dla budynku ul. Mickiewicza 10 
Załącznik Nr 12e-  Program Prac Konserwatorskich dla budynku ul. Szkolna 1 
 
Załącznik Nr 13 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
Załącznik Nr 14 - Identyfikator postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


