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ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 

ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek 

Tel. (54) 232-32-43 Fax. (54) 232-36-25 

NIP: 888-21-79-530 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00–15.00 

adres strony internetowej Zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SWZ) 

Sprawa nr: MZKiD-AG.216.1/22 

 

„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap I 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo za-

mówień publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.) 

 

Tryb postępowania: podstawowe oparte na art. 275 pkt 1 (bez negocjacji). 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   

25 października 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00408263/01 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac   

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z przedmiotowym postępowaniem. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert 

następuje za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod adresem internetowym: https://e-zamowienia.gov.pl; 

Bezpośredni link do strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-

11ed-8832-4e4740e186ac 

 

 

 

 

Włocławek, 25 października 2022 roku 

 

 

 

http://www.muzeum.wloclawek.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac
https://e-zamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac
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Rozdział  I  Informacje ogólne  

 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

1.1. Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

1.2. W trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 

bez przeprowadzenia negocjacji. 

1.3. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 

2.1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale III i rozdziale IV SWZ; 

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 

835); 

3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – art. 58-60 ustawy Pzp.  

W takim przypadku: 

1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno 

być do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być 

dołączone do oferty; 

2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; 

3) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

2.3. Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać 

na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art.118–123 ustawy Pzp.  

1) Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego 

te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 
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5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

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

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił 

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowania. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

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

zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ. 

2.5. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia. 

3. Komunikacja w postępowaniu 

3.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem platformy e-zamówienia: https://e-zamowienia.gov.pl. 

3.2. Uwaga – Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją 

korzystania z portalu e-zamówienia; 

3.3. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem: 

https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf  

3.4. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247); 

3.5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf; 

3.6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip ; 

7Z; 

3.7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB; 

3.8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym PAdES; 

3.9. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 

3.10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików; 

3.11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1; 

3.12. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików; 

https://e-zamowienia.gov.pl/
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
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3.13. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż 

może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia 

oferty w postępowaniu; 

3.14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

3.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia 

użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 

lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w 

zakładce „Zgłoś problem”; 

3.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego 

za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty 

elektronicznej na adres sekretariat@muzeum.wloclawek.pl , z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności 

Formularz oferty i załączniki do oferty ) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem https://-

zamówienia.gov.pl  zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XIX SWZ 

3.17. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

4. Wizja lokalna 

4.1. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie  wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.  Brak 

odbycia wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 w zw. z art. 

266  ustawy Pzp. 

4.2. Celem wizji lokalnej jest sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 

zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych, które mogą i przydatne do przygotowania 

oferty. Dobrowolnej wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, 

najpóźniej do 3 dnia przed upływem terminu składnia ofert,  po uprzednim uzgodnieniu terminu 

z p. Dariuszem Fąfarą tel. (54) 232-36-25. 

 

5. Podział zamówienia na części  

5.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

5.2. Zamówienie obejmuje inwestycję, której wielkość ustalono jako obiekt stanowiący całość techniczno-

użytkową, w sposób zamierzony, celowy i funkcjonalny. Brak podziału przedmiotowego zadania umożliwi 

uniknięcie nadmiernych trudności technicznych, związanych w szczególności ze sprawnym i optymalnym 

wykonaniem zadania i planowaniem organizacji budowy oraz potrzebą skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne zakresy zamówienia. Jednocześnie zamówienie obejmuje 

wszystkie niezbędne branże z uwagi na wzajemne pokrywanie się części nakładów rzeczowych związanych 

z realizacją zaplanowanej budowy i jego infrastruktury - w szczególności w zakresie organizacji sił i sprzętu 

do obsługi budowy i wykonania robót budowlanych lub w zakresie realizacji robót ziemnych 

i konstrukcyjnych obiektu, a także z uwagi na wzajemny ewentualny konflikt interesów związany z rękojmią 

i gwarancją na zrealizowane prace, co niniejszym pozwala na uniknięcie nadmiernych kosztów wykonania 

przedmiotowych zamówień publicznych, które mogłyby zostać wywołane ewentualnym wielokrotnym 

wykonywaniem tych samych robót budowlanych lub brakiem możliwości ustalenia odpowiedzialności 

za wady i usterki przedmiotu zamówienia.  

https://-zamówienia.gov.pl/
https://-zamówienia.gov.pl/
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6. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty 

przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

 

7. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

8. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

 

9. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

11.Rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

14. Unieważnienie postępowania  

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, 

zamawiający nie przewiduje innych możliwości unieważnienia postępowania.  

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

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

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

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

15.2. Odwołanie przysługuje na: 

15.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

15.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 

15.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
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15.5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

15.5.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

15.5.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

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

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

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

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

15.8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 

15.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

15.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

16.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

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

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

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

16.2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wło-

cławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek Tel. (54) 232-32-43 reprezentowane przez Dyrektora Muzeum 

zwaną dalej „Zamawiającym”; 

16.2.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych  z którym może się Pani/Pan skontakto-

wać pod adresem e-mail:  daneosobowe24h@wp.pl  kontakt tel. 607 753 475,  lub  pisemnie kierując korespon-

dencję na adres Zamawiającego –  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 

87-800 Włocławek; 

16.2.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022,r. poz. 1710 zm. zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 

– „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce”, zwanego dalej „zamówieniem” oraz wykonywania prawa 

i obowiązków wynikających umów z zawartej umowy, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów o 

roboty budowlane, w tym wypłaty wynagrodzenia; 

mailto:daneosobowe24h@wp.pl
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16.2.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz innych przepisów 

prawa. 

16.3.  Zamawiający będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, imię 

nazwisko, nr PESEL, informacje dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące funkcji lub 

stanowiska. 

16.4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 16.2. odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

16.4.1. podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

16.4.2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami 

danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe, jako podmioty 

przetwarzające; 

16.4.3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 

ustawy Pzp. 

16.5. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 

16.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia 

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

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

16.7. 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. 

16.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

16.9. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu:  

16.9.1. na podstawie art. 15 RODO 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); 

16.9.2. na podstawie art. 16 RODO 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); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

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

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

16.10. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych  nie przysługuje 

Pani/Panu: 

16.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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16.10.2. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

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

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

16.11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  pod adres ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

16.12. Zgodnie z treścią art. 19 ust 2-3 oraz art. 74 ust.3 i ust.4, art. 75 i art. 76 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy iż:  

16.12.1. 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. 

16.12.2. korzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników; 

16.12.3. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

16.12.4. w przypadku  wniesienia żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, w zakresie 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. 

16.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.*” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

17. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.). 

 

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT
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1) Przedmiotem zamówienia jest „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce”  – etap I. Etap I obejmuje roboty 

przygotowawcze i ziemne oraz wzmocnienie żelbetowych fundamentów, ścian przyziemia i piwnic wraz z ich 

wykończeniem. Etap I podzielony jest na dwa podetapy. 

 

2) Charakterystyka obiektu. 

Inwestycja polega na odtworzeniu (rekonstrukcji) zabytkowego młyna wodnego przy spiętrzeniu rzeki Lubieńki 

w Kłóbce. Drewniany budynek zostanie zrekonstruowany na istniejących, wzmocnionych żelbetowych 

fundamentach i ścianach przyziemia (piwnic) dawnego młyna, którego drewniana bryła została rozebrana w 

1985 r. Niewielki budynek młyna będzie miał zwartą bryłę na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem i 

zostanie zrekonstruowany w całości w tradycyjnej technice drewnianej. 

Budynek umiejscowiony jest przy stopniu wodnym, w zagłębieniu terenu (przy skarpie), dlatego ściany jego 

przyziemia są częściowo ścianami fundamentowymi. 

Istniejące żelbetowe fundamenty i ściany przyziemia (piwnic), po konstrukcyjnym wzmocnieniu zostaną 

ponownie wykorzystane. Wymiary zewnętrzne zachowanej konstrukcji żelbetowej:  

– szerokość: 648 cm – długość; 832 cm – głębokość: 250 cm. 

 

Parametry budynku 

 Powierzchnia zabudowy 52,83 m2, 

 Powierzchnia użytkowa 48,1 m2, 

 Kubatura 377 m3, 

 Liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

 Liczba kondygnacji podziemnych (przyziemie) 1, 

 Szerokość elewacji frontowej 8,32m 

 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu 2,4m 

 Geometria dachu – dach dwuspadowy o wysokości kalenicy 6,3m w układzie głównej kalenicy 

równoległym do drogi publicznej i nachyleniu połaci 45 stopni. 

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja 

Nr 163/2022 z dnia 22 marca 2022 r. Ponadto zakres planowanych prac w ramach budynku został uzgodniony 

z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Decyzja Nr ZN/574/2021 z dnia 14 grudnia 

2021 r., sygn. WUOZ.DW.WZN.5142.6.29.2021.KM). Zamawiający posiada także decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego (Decyzja z dnia 

18.10.2019 r., sygn. INW.6733.8.2019. 

 

3) Szczegółowy zakres zadania: 

 

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I: 

Podetap A: 

- przygotowanie terenu 

- pomiary, 

- wykopy, 

- usunięcie gleby i gruzu, 

- wywóz j.w., 

- wycięcie otworu w ścianie 

- system naprawy konstrukcji ściany poziome i pionowe, 

- przygotowanie podłoża, 
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- system naprawy prętów w korozji, 

- system naprawy warstwa kontaktowa na betonie, 

- system naprawy betonu – ręczne szpachlowanie 

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, pozioma i pionowa 

- obsadzanie prętów – kotwy 

 

Podetap B: 

- deskowanie ścian i podciągów, 

- zbrojenie konstrukcji, 

- betonowanie konstrukcji, 

- tynki wewnętrzne i zewnętrzne, 

- malowanie tynków, 

- drenaż opaskowy, 

- zasypanie wykopów 

 

4) Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących: 

1) projekty budowlane (załącznik nr 10) 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 11)  

3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 12). 

 

UWAGA! 

Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż 

ten, który jest przedmiotem przetargu. 

Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac 

– określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który 

jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do 

umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 12 do  SWZ). Kosztorys ofertowy będzie stanowić podstawę do 

obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia w sytuacji odstąpienia 

od umowy, wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót 

zaniechanych oraz rozliczenia z Instytucją Zarządzającą otrzymanych funduszy na realizację zamówienia.  

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów 

dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 

215 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 

Uwaga! 

W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, 

jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie 

gorszych od założonych w załącznikach do SWZ. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SWZ określenie 

przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych itp. ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia.  

 

5) W zakresie art. 100 ustawy Pzp projektowanie uwzględnia standardy projektowania uniwersalnego 

zobowiązując się tym samym do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-
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komunikacyjnej. A tym samym spełnia zasady zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

w tym: 

a) w zakresie dostępności architektonicznej; 

b) w zakresie dostępności cyfrowej; 

c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 

6) W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizację zadań publicznych 

finansowanych z udziałem środków publicznych lub udziela zamówień publicznych (zlecanych na podstawie 

niniejszej umowy) podmiotom innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w 

treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa 

w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 

2020 poz. 1062). 

 

7) Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych, 

wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 

znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 

budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności 

obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ 

na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko. 

 

8) Wspólny Słownik Zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45262690-4 Remont starych budynków 

45442100- 8 Roboty malarskie 

45262300-4 Betonowanie 

45410000-4 Tynkowanie 

39290000-1 Wyposażenie różne. 

 

9) Rękojmia i gwarancja dla przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga minimum 48 miesięcznej gwarancji 

i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót). 

Termin gwarancji i rękojmi dla wykonania przedmiotu zamówienia jest w przedmiotowym postępowaniu 

kryterium oceny ofert – Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania odpowiedniego terminu poprzez 

wpisanie go w Formularz ofertowy. 

2. Rozwiązania równoważne  
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2.1. Jeśli w dokumentacji projektowej oraz na rysunkach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 

5P.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 

że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności: wszędzie tam, gdzie 

przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub 

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą one 

określonych w dokumentacji standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub 

dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SWZ. Wskazanie w dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub 

pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego. Wszystkie znaki  towarowe, patenty lub 

świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, 

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, wskazane w dokumentacji technicznej 

należy traktować wyłącznie jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń 

równoważnych tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych 

materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. Do wszystkich znaków 

towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

wskazanych w dokumentacji projektowej  dopisuje się wyrazy "lub równoważne". W dokumentacji projektowej 

opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i  oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi 

normami, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w 

równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu 

zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

a więc zgodnie z  art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych 

świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności 

określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub 

usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.  

2.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca 

załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy 

Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany 

jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych 

(np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność 

w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych 

w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, 

których dotyczy. 

Opis musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań 

dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy 

zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, 

że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku 

do opisanych przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, 

niezależnie od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 
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równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty 

i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; 

w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia 

lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 

 

 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku 

pracy 

3.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), osób , które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać 

będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia, czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzętu i 

maszyn budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montażowych w tym branży sanitarnej 

i elektrycznej oraz wykonywanie czynności pomocniczych czasie realizacji prac budowlanych i montażowych) 

z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, 

dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót 

budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, 

obsługa administracyjna. 

Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, w odniesieniu do osób, które zostaną skierowane 

do realizacji zamówienia, udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ (pkt. 3.1.) 

3.2. Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w SWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

3.3 Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy  oraz  uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące 

załącznik nr 7 do SWZ. 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie 18 dni od dnia zawarcia 

umowy nie później niż do 15.12.2022 r.  dla podetapu A oraz w terminie 69 dni od dnia zawarcia umowy 

nie później  niż do 31.01.2023 r.  dla podetapu B. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 
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5. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia. 

     Zamawiający, na podstawie art. 121 ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych zadań:  wycięcie otworu w ścianie; system naprawy konstrukcji ściany poziome i 

pionowe; system naprawy prętów w korozji; system naprawy warstwa kontaktowa na betonie; system naprawy 

betonu – ręczne szpachlowanie; izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, pozioma i pionowa;  obsadzanie 

prętów – kotwy; zbrojenie konstrukcji;- betonowanie konstrukcji; drenaż opaskowy. 

      W związku z powyższym roboty te muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze 

wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 

 

 

Rozdział III Wymagania stawiane wykonawcom 

 

1. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

określonych w rozdziale IV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu określone poniżej. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie. 

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

to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia szczegółowy warunek w tym zakresie w ten 

sposób, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli: 

a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na przebudowie, modernizacji 

lub remoncie, wykonaną na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym robotę 

budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto* 

* W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, 

Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Dla 

potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 

walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 

Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 

pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym 

zostanie on opublikowany);  

b) skieruje do wykonania zamówienia minimum jedną osobę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

do kierowania robotami budowlanymi mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą co 

najmniej 3-latnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz posiadającą w tym okresie co najmniej 18-miesięczne doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r.  poz. 710). 

Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozporządzeniem Ministra Inwestycji i 

https://sip.lex.pl/#/document/17051617?unitId=art(37(c))&cm=DOCUMENT
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Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z  2019 r. poz. 831) ustawy z  dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z  2014 r. poz. 768 ze zm.) albo 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.  

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ 

wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220). 

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego 

w pkt 1.1. ppkt. 4 lit. a SWZ spełnią ten warunek wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców lub podmiot 

udostępniający zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku 

określonego w pkt 1.1. ppkt. 4 lit. b SWZ spełnią ten warunek jeżeli chociaż jeden z wykonawców lub 

podmiotów udostępniający zasoby spełni ten warunek samodzielnie lub wykonawcy łącznie spełnią 

ten warunek.  

1.3. 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. 

1.4. 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 realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

1.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

1.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , w stosownych 

sytuacjach 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. 

1.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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. 

1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt  1.7. potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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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. 

1.9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

1.10. 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, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

1.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Rozdział IV  Podstawy wykluczenia  

 

1. Podstawy wykluczenia 

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

„1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 

tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835), tj. z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

„1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 

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

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3”. 

1.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1.4. Samooczyszczenie – (art. 110 ust.2 Pzp) w okolicznościach określonych 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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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. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 

wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

Rozdział V Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstawa wykluczenia (Podmiotowe środki 

dowodowe)  

 

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, 

nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym 

zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 

1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym 

w Rozdziale  IV oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III pkt 

1.1.ppkt 4 i pkt 1.2. SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

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

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w  pkt  2.1. niniejszego rozdziału. 

1.3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

1.4. Oświadczenie o którym w pkt 1.2. składają odrębnie: 

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków 

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

w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia 

swoje zasoby wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ. 
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1.5. 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.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

1.6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie): 

1.6.1.Pełnomocnictwo: 

1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 

pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i 

podpisania umowy; 

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 

wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 

wykonawców należy załączyć do oferty; 

3) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 

nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 

notariusza. 

1.7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek 

dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ  

1.7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

1.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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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– załącznik nr 3 

do SWZ. 

 

Wymagana forma: 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

1.9. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

1.10. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku 

postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, wraz z przekazaniem 

takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. 

o Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego – wskazuje to w formularzu 

ofertowym lub odrębnym oświadczeniem - czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W takim przypadku wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (informację 

wykonawca załącza do oferty).  

Wymagana forma: 

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

2.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

2.1.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

2.1.2. podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

z udziału w postępowaniu: 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
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1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 w 

zakresie braku podstaw  wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, 

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

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

U.2022 poz. 835) - według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.  

2.1.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia z postępowania o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP 

d) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

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

U.2022 poz. 835) -- według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ; 

 

2.1.4.  podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

– załącznik nr 6 do SWZ; 

2) wykaz osób w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ. 

2.2.2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

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

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

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

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2.2.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

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

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

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

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

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

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

 

Rozdział VI Sposób przygotowania ofert 

1. Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 

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

formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

1.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

1.5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego 

przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w 

zakładce „Informacje podstawowe”. 

1.6. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego 

konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

1.7. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, 

uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera 

użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt. 1 ppkt 10-14  

rozdziału VIII SWZ. 

1.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

1.9. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

1.10. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz 

ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

1.11. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu 

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

z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 
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1.12. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w formacie PAdES typ 

wewnętrzny. 

1.13. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp 

lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty, mogą być zgodnie z 

wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od 

rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione 

w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem 

podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku 

przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem. 

1.14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o 

tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym 

Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są 

dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

1.15. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i 

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisana podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

1.16. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

1.17. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

1.18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę 

w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

1.19. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

1.20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez 

dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie 

spełniać następujące wymagania: 

1.21. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy 

podpiszą ofertę; 

1.22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo – nie dotyczy 

spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

1.23. UWAGA: umocowanie do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w pkt 19, ppkt.1) i pkt.19, ppkt.2) 

może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. 

1.24. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale, tj. powinno zostać złożone w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
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papierowej. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

1.25. W przypadku, gdy pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostało wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten. 

1.26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 ustawy Pzp. 

1.27. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 

2020.1261)oraz w rozporządzeniu 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.2020.2415). 

2.  Opis sposobu obliczenia ceny 

2.1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji.  

Wykonawcy winni przedstawić cenę netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz wartość brutto. 

2.2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne 

z Formularzem załączonym do Specyfikacji. 

2.3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą 

 w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).  

2.4. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 

marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

2.6. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z 

realizacją zamówienia. Cenę należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty powinna 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne jakie mogą wystąpić 

przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. Są to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy,  utrzymania zaplecza budowy (naprawy, 

woda, energia elektryczna, telefon),  dozorowania budowy,  ubezpieczenia budowy, utrzymania dróg 

dojazdowych do placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy i innych czynności niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.7.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2.8. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która 

uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie 

z powyższymi dyspozycjami. 
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2.9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, 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 takiej sytuacji wykonawca ma 

obowiązek: 

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

obowiązku podatkowego; 

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

do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

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

zastosowanie. 

2.10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1. do SWZ. Brak złożenia 

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

 

Rozdział VII Informacje o przebiegu postępowania 

 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1.1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”).  Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 

wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”); 

1.2. W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem 

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego 

zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny lub wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowany, plikiem 

podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny); 

1.3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania 

konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie 

e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących 

treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wymagane jest posiadanie tzw. konta podmiotu 

w pełnym zakresie na Platformie e-Zamówienia zgodnie z instrukcją dostępną na Platformie e-Zamówienia w 

Centrum Pomocy w Komponencie Edukacyjnym link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/; 

1.4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu 

w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 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) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
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1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna 

się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 

do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zalecenia 

2.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady 

Ministrów  z dnia 12  kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 

2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach  pdf .txt, .rtf,  .doc, .docx, .odt  .xls .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

2.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip ; 

7Z. 

2.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

2.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

2.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

2.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików. 

2.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

2.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest  wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

2.10. Nie należy  wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż 

może  to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia 

oferty w postępowaniu. 

2.11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy e-

zamówienia zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

sekretariat@muzeum.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i 

załączniki do oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl, 

zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SWZ. 

2.12. Korzystanie z https://ezamowienia.gov.pl jest bezpłatne.  

 

Rozdział VIII  Sposób, miejsce  oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

 

1. Sposób, miejsce  oraz termin składania ofert  

1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://ezamowienia.gov.pl  do dnia 

09 listopada 2022 r. do godz. 10:00. 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
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1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć 

przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

1.4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl, 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

https://ezamowienia.gov.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do 

wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie w drugim kroku składania oferty poprzez 

kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

internetowej pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-

3.2_20211016.pdf 

2. Otwarcie ofert 

2.1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 09 listopada 2022 r. 

godz. 10:30 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2.2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

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

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

2.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

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

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

2.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

2.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://ezamowienia.gov.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 

2.7. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

3. Termin związania ofertą 

3.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08 grudnia 2022 r. – tj. 30 dni 

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

określonego w pkt. 3.1.  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. 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
https://ezamowienia.gov.pl/
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3.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

1) Cena (C) - waga kryterium 60 % (maksymalna liczba punktów – 60,00); 

2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga kryterium 40% (maksymalna liczba  

punktów – 40,00). 

4.2. Maksymalna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:  

L = C + GR  

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów; 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”; 

GR – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”; 

4.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

1) Cena (C) - waga 60% (maksymalnie można uzyskać 60,00 punktów) 

cena najniższa brutto* 

C =------------------------------------------------   x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; 

b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia; 

 

2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR)- waga 40%- 40 pkt 

Zamawiający przyzna punkty za „okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”- na podstawie 

okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym, w następujący sposób: 

Minimalny okres gwarancji  i rękojmi – 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

 Maksymalny okres gwarancji  i rękojmi – 60 miesięcy i więcej od daty odbioru końcowego. Wykonawca, 

który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w liczbie 60 miesięcy otrzyma 40 pkt. W przypadku zaoferowania 

okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy wykonawca również otrzyma 40 punktów. Natomiast 

do treści zawartej umowy zamawiający wpisze zaoferowany dłuższy  termin okresu gwarancji i rękojmi. 

Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu 

gwarancji i rękojmi, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji i 

rękojmi wymaganą przez zamawiającego, tj. 48 miesięcy i zamawiający przyzna wykonawcy 0 punktów. 
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Taki okres gwarancji i rękojmi zamawiający wpisze do treści zawartej umowy. Okres gwarancji i rękojmi 

należy podać w pełnych miesiącach. 

 

4.4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

4.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

4.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert.  

 

Rozdział IX Informacje jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje wykonawcę, 

któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego; 

2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 

zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

5. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez 

Wykonawcę będzie stanowić załącznik do umowy. Wykonawca ma obowiązek – na 3 dni przed rozpoczęciem 

robót dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy. 

 

6.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 

6.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 8 do SWZ;  

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

6.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym w Załączniku nr 8 do SWZ;. 

6.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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7.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed 

zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 

w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

7.4. Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić wszelkie 

należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy. 

7.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7.6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie 

przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

7.7. Kwota, o której mowa w punkcie 7.6. zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 

7.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego. 

7.9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

7.10. 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. 

7.11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokona zmiany  formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7.12. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7.13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta 

lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co 

najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 

w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 
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Załączniki do SWZ: 

 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 

125 ust. 1w związku z art. 125 ust. 5  oraz art. 110 ust.2 ustawy Pzp, 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

którym mowa w art. 125 ust 1 w zakresie braku podstaw  wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego 

Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 7 Wykaz osób  

Załącznik nr 8  Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 9 Projekty budowlane 

Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – STWiOR 

Załącznik nr 11  Przedmiar robót (pomocniczo) 
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