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ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Rozprza
Adres do korespondencji: Al. 900 – lecia 3, 97 – 340 Rozprza
Regon: 590648008
NIP: 71-26-57-591
Telefon: (0-44) 649-61-08
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl;
Adres strony internetowej: http://rozprza.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.rozprza.pl/3181/584/izp271122021.html
ROZDZIAŁ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne informacje i
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej: http://bip.rozprza.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne rok 2021 bezpośredni link do strony:
http://bip.rozprza.pl/3181/584/izp271122021.html
ROZDZIAŁ 3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” oraz niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
ROZDZIAŁ 4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
ROZDZIAŁ 5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja - remont pomieszczeń II piętra w budynku
Szkoły Podstawowej w Rozprzy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• roboty remontowo – budowlane w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach
i rekreacji, sanitariatach oraz bocznej klatce schodowej (roboty rozbiórkowe, roboty
montażowe, roboty wykończeniowe),
• instalacje sanitarne (wodno – kanalizacyjne, c.o. w sanitariatach),
• instalacje elektryczne (wymiana przewodów, gniazd wtykowych, łączników
w
pomieszczeniach sal lekcyjnych, w korytarzach i sanitariatach; wymiana rozdzielnicy
piętrowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowanie istniejących opraw
oświetleniowych w nowej lokalizacji w korytarzu i rekreacji, montaż opraw
energooszczędnych).
Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres zamówienia przedstawiono
w dokumentacjach projektowych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SWZ.
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W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej
i przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.
Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45110000-1 Rozbiórki,
45410000-4 Tynkowanie,
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
45431100-8 Kładzenie glazury,
45442100-8 Roboty malarskie,
45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując
dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca
może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez
inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w
przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z
badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie
może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca
udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
wymagania związane z realizacją zamówienia.
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Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący
na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o
konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności
wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
ROZDZIAŁ 6. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 80 dni od dnia
zawarcia umowy.
ROZDZIAŁ 7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach
określonych w projekcie umowy.
ROZDZIAŁ 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
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej zamowienia@rozprza.pl,
Skrytka ePUAP: Gmina Rozprza (/4w0ac07gvi/SkrytkaESP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności w
postępowaniu są umieszczane na stronie internetowej w BIP w zakładce Zamówienia
Publiczne rok 2021, numer referencyjny sprawy IZP.271.1.2.2021
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji użytkowania
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal oraz regulaminie ePUAP,
5. Korespondencja w postępowaniu i realizacja umowy prowadzona jest w języku polskim.
Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150
MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
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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. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
9. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
10. Wykonawca nie szyfruje korespondencji przesyłanej za pomocą Formularza do
komunikacji.
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający
i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. IZP.271.1.2.2021.
12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomogą poczty elektronicznej na adres email zamowienia@rozprza.pl lub
inwestycje@rozprza.pl.
ROZDZIAŁ 9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego
z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
ROZDZIAŁ 10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
1) w sprawie zamówień publicznych: Joanna Zając – Inspektor ds. Zamówień Publicznych
zamowienia@rozprza.pl
2) w sprawach merytorycznych: Marzena Kacperczyk – Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych inwestycje@rozprza.pl
ROZDZIAŁ 11. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert tj. do dnia 17 czerwca 2021 roku
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
Strona 6 z 27

ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 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 i adres e-mail, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i musi zostać złożona elektronicznie i
podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkowania
systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania do oferty należy dołączyć odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa
osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, o których
mowa w pkt. 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się
także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje
mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe
odwzorowanie nie może być poświadczone przez umocowanego.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) w postaci
elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie
przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy.
11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze
zmianami) również mogą złożyć tylko jedną ofertę chyba, że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, ustanawiają oni pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz
z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie –
zgodnie zobowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania
dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
16. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z złożonych dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
17. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do
SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów,
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.
18. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 17, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia 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.
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ROZDZIAŁ 13. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkowania systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19 maja
2021 roku do godz. 09:30
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail oraz adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. W pliku/folderze przesyłanym przez miniPortal powinny znajdować się:
1)
wypełniony formularz oferty (każda pozycja) - załącznik nr 1 do SWZ;
2)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa
każdy z nich;
3)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby załącznik nr 2 do SWZ,
b) zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca
(załącznik nr 5 do SWZ).
4)
dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone
jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane
jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej z
zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela;
5)
uproszczone kosztorysy ofertowe; Zamawiający wymaga, aby w opracowanych
metodą uproszczoną kosztorysach ofertowych zostały podane:
- stawki robocizny kosztorysowej Rg (zł),
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich Kp (%),
- wskaźniki narzutów zysku Z (%),
- wskaźniki narzutów zakupu materiałów Kz (%)
Zamawiający wymaga aby kosztorysu ofertowe sporządzone były metodą dla zamówień
publicznych. Ponadto cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi zawierać
narzuty.
6)
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy;

Strona 9 z 27

7)
8)

odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do
reprezentacji (z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 12);
wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.

ROZDZIAŁ 14. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2021 roku do godz. 10:30
2. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 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) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ 15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp
1. Na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
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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;
1.2. 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;
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;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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.
2. Na postawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawcę:
2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
2.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
2.4. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
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odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp
ROZDZIAŁ 16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 15 SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj.
polegające na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej
o kategorii złożoności 4 – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) tj. budynki o
złożonych wymaganiach funkcjonalnych i instalacyjnych, o wartości każdej
roboty budowlanej nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku
robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego
kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek
zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co
najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww.
warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie
podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej.
Ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1333) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2016
poz. 65).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek
zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co
najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww.
warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie
podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
3.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

4.

Zasady składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w tym spółki cywilne):
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy;
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wskazują w
formularzu oferty dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawę zamówienia publicznego. Do oferty należy
załączyć to pełnomocnictwo;
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi do których te zdolności są wymagane;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (pkt 10 formularza
oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ);
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca.
Oświadczenie to będzie potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;

1)

2)

3)

4)

5)

Strona 13 z 27

6) jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
5.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Poleganie na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
Wykonawca w ofercie ma podać informacje, czy będzie korzystał z zasobów
udostępnianych przez inne podmioty i w jakim zakresie. Jeśli z treści oferty nie będzie
wynikała ta informacja (lub informacja będzie niepełna), Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie będzie korzystał za zasobów udostępnionych przez inne podmioty;
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie to składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających
zasoby, załączył do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp
(załącznik nr 2 do SWZ) przez podmiot udostępniający zasoby potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 4), potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia – Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację pomiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
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polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
ROZDZIAŁ 17. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SWZ
2) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zgodne z załącznikiem nr 5 do
SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 16 pkt 2 ppkt 4 lit a)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, o których mowa w rozdziale 16 pkt 2 ppkt 4 lit b), skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ);
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
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4) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 3-5 powyżej.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 3-5 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów o których mowa w pkt 4 powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy
podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca -odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach
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rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy Pzp. Podmiotowe środki
dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
ROZDZIAŁ 18. Sposób obliczenia ceny
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona
(kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru
robót).
3. Zamawiający wymaga, aby w opracowanych metodą uproszczoną kosztorysach
ofertowych zostały podane:
- stawki robocizny kosztorysowej Rg (zł),
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich Kp (%),
- wskaźniki narzutów zysku Z (%),
- wskaźniki narzutów zakupu materiałów Kz (%)
Zamawiający wymaga aby kosztorysu ofertowe sporządzone były metodą dla zamówień
publicznych. Ponadto cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi zawierać
narzuty.
4. Wykonawca poda cenę za roboty budowlane (obliczoną zgodnie z uproszczonymi
kosztorysami ofertowymi) w formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dokumentacja projektowa i
przedmiary robót.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia braku danych lub różnic
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie.
6. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
7. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości
zamówienia przedstawioną w formularzu oferty.
8. Cena ofertowa powinna być podana następująco:
Cena brutto - podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich oraz podanie
stawki podatku VAT;
9. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów
itp. o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej.
10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie
wszystkich wyjaśnień, modyfikacji do swz.
11. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone.
12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie
wykonawca ma obowiązek:
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1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
ROZDZIAŁ 19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów,
i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
a. „Cena ofertowa brutto” – A;
b. „Okres gwarancji” – B;
c. „Okres rękojmi” - C;
Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium A: „Cena” w PLN:
a) waga kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
A = (Amin / Ab) x 60 pkt
gdzie:
A- liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Amin - cena w ofercie z najniższą ceną
Ab - cena w ofercie ocenianej
Kryterium B: „Okres gwarancji” w latach:
a) waga kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
B = (Bb / Bmax) x 20 pkt
gdzie:
B - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty
Bb - okres gwarancji w ofercie ocenianej
Bmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia
wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny okres
gwarancji 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, do oceny ofert
zostanie przyjęty okres gwarancji 5 lat. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji
dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany. Z kolei w umowie zostanie wpisany
okres gwarancji zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 lata lub
pozostawienie pola niewypełnionego skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Kryterium C: „Okres rękojmi” w latach:
a)
waga kryterium - 20% (20 pkt);
b)
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres rękojmi”:
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C = (Cb / Cmax) x 20 pkt
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres rękojmi” ocenianej oferty
Cb - okres rękojmi w ofercie ocenianej
Cmax - okres rękojmi w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi
5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny okres rękojmi 6 lat
od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu rękojmi dłuższego niż 6 lat, do oceny ofert
zostanie przyjęty okres rękojmi 6 lat. Zaoferowany przez wykonawcę okres rękojmi dłuższy
niż 6 lat nie będzie dodatkowo punktowany. Z kolei w umowie zostanie wpisany okres
rękojmi zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu rękojmi krótszego niż 5 lat lub pozostawienie
pola niewypełnionego skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wybór oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną liczbę punktów z sumy (S) ww.
kryteriów tj.:
A+B+C =S
gdzie:
A – Kryterium ceny
B – Gwarancja
C – Rękojmia
S – Suma kryteriów
Punkty we wszystkich kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę
oferty.
Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
ROZDZIAŁ 20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
1. Przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie,
w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami (jeśli
dotyczy).
2. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).

Strona 19 z 27

3. Przedłożenia dokument/y osoby/ób reprezentującej/ych wykonawcę (przy
podpisywaniu umowy), potwierdzający/e ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Nieprzedłożenie dokumentów, wskazanych w pkt 1-3 zamawiający potraktuje jako
uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.
ROZDZIAŁ 21. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą,
w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w
formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na
Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego,
nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument
wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może
zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym
Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z
dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.2.2021 Modernizacja
SP w Rozprzy”
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób
przewidziany dla oferty.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
ROZDZIAŁ 22. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp
1. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca
lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: wymóg dotyczy osób, które
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników
fizycznych.
2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
4. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 3 Projektu
Umowy.
ROZDZIAŁ 23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2;
ROZDZIAŁ 24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady
pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp
ROZDZIAŁ 26. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny brutto podanej
w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy w jednej lub w kilku z następujących form:
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1) w pieniądzu - wpłaconym przelewem na rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000
0286 0004. Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Zabezpieczenie –
IZP.271.1.2.2021 Modernizacja pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły
Podstawowej w Rozprzy
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki
cywilnej.
6. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez
wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że
gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo
i bezzwłocznie w terminie maksymalnie 30 dni, bez konieczności jego uzasadnienia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, musi
zawierać klauzulę, że wszelkie spory dotyczące realizacji zabezpieczenia rozstrzygane
będą w oparciu o przepisy prawa polskiego, przez sądy powszechne właściwe dla
siedziby Zamawiającego (beneficjenta zabezpieczenia).
9. 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 koszt
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust 3.
12. Zamawiający zwraca zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
ROZDZIAŁ 27 . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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ROZDZIAŁ 28. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Wartość zamówienia jest
niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE.
Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć
konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia
dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w
rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów
UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień
podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw.
progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych.
Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami
organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy
robót wykonywanych przez różnych wykonawców;
2) przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma
możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac
budowy (przekazany byłby równolegle wielu wykonawcom). Nie jest także
możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy;
3) przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców nie możliwe
byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie
jednoczesnego wykonywania robót przez wielu wykonawców utrudnione byłoby
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC);
4) przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie
jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania
innych elementów inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez
innego Wykonawcę;
5) wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty
inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną
wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną
ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej
wskazane są rozwiązania wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu
budowlanego;
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem
względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym,
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę
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autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
ROZDZIAŁ 29. Informacje dotyczące ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
ROZDZIAŁ 30. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ROZDZIAŁ 31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji
lokalnej lub sprawdzenia dokumentów
Zamawiający nie przewiduje:
1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego
ROZDZIAŁ 32. Informacje dotyczące walut obcych
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą w
walutach obcych
ROZDZIAŁ 33.
Informacje dotyczące walut obcych zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o
której mowa w art. 261 ustawy Pzp
ROZDZIAŁ 34.
Informacje dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
Podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych
w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
ROZDZIAŁ 35. Informacje dotyczące umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ 36. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
ROZDZIAŁ 37. Informacje dotyczące złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty
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ROZDZIAŁ 38. Informacje dotyczące opcji
Zamawiający nie przewiduje skorzystać z opcji.
ROZDZIAŁ 39. Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 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), zwane dalej
„rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w dziale 16, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
4. 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.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych
osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza, z którym
można się skontaktować pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy, 97-340 Rozprza, Al.
900-lecia 3, tel.: 44 615 80 68, fax: 44 615 80 06, e-mail: ug@rozprza.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: rodo@rozprza.pl. Z Inspektorem ochrony danych
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji
postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach
zawartych w szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może
zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
1)
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nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4
rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z
rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie
zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.
9)

ROZDZIAŁ 40. Wykaz załączników do SWZ
Oznaczenie
Nazwa Załącznika
Załącznika
Załącznik nr 1.
Formularz oferty
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
Załącznik nr 2.
warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3.
Wykaz robót
Załącznik nr 4.
Wykaz osób
Załącznik nr 5.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6.
Projekt umowy
Załącznik nr 7.
Projekt budowlany
Załącznik nr 8.
Projekt elektryczny
Załącznik nr 9.
Projekt sanitarny
Załącznik nr 10. Przedmiary robót
Załączniki, które należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu wykonawca wypełnia stosownie
do treści niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą
zmieniać treści załączników.
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